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Protokół Nr 27/17
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r.
1.
Sprawy regulaminowe.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie Komisji. Przywitała wszystkich
uczestniczących w obradach i stwierdziła, że jest quorum umożliwiające Komisji podejmowanie
prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Przypomniała, że posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym, telefonicznie.
Proponowany porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie wniosku do Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie skargi na działalność Prezydenta
Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnych innych wniosków, więc Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja
będzie obradowała według zaproponowanego porządku.
Nadmieniła, że radni w korespondencji otrzymali dwa projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Jeden dotyczy uznania skargi za zasadną, a drugi
uznania skargi za bezzasadną. Komisja winna wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej z inicjatywami uchwałodawczymi w tej sprawie i Rada na sesji rozstrzygnie o zasadności bądź bezzasadności skargi.
(Projekt uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną stanowi załącznik Nr 2, a projekt uchwały
w sprawie uznania skargi za bezzasadną stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).
Radna Anna Mrowińska ustosunkowała się do każdego punktu uzasadnienia projektu uchwały
uznającego jej skargę za bezzasadną.
W dyskusji udział wzięli: radny Robert Danielkiewicz, radny Bogusław Dobkowski, radny Jan Lange, radny Robert Kujawski, radna Aldona Żurawska, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, radny
Tomasz Lesiak, Sekretarz Miasta Iwona Wójcik, radca prawy UM Danuta Czerniewska.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w związku z niewyrażeniem opinii co do
zasadności bądź bezzasadności skargi radnej Anny Mrowińskiej (głosowanie nierozstrzygnięte
–
2 głosy za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Słupsku z dwoma projektami uchwał – inicjatywami uchwałodawczymi w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Prezydenta Miasta Słupska pozostawiając ostateczne rozstrzygnięcie sprawy Radzie Miejskiej.
Jednocześnie Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji, która odbędzie się 22 lutego 2017 r. - w punkcie podjęcie uchwał ww. projektów.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec stwierdziła, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknęła posiedzenie.
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