Protokół Nr 28/17
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 17 marca 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 proponowany porządek obrad radni otrzymali w korespondencji.
Zapytała, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś wnioski.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Radny Robert Danielkiewicz zaproponował, aby Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w 2015 – 2016. Jego propozycja wynika z tego, iż w „Głosie Pomorza” był duży artykuł na ten temat i w nim redaktor wywołał
właśnie Komisję Rewizyjną, która ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli. Ponadto już wcześniej radna Anna Mrowińska pytała o te wydatki.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec zaproponowała, aby wniosek taki radny zgłosił w sprawach
bieżących.
Nikt z radnych więcej nie zgłosił żadnych wniosków, w związku z tym Przewodnicząca Komisji
poddała porządek obrad pod głosowanie.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(5 głosów za) przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu
korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej ) w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
3. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie ustalania cen na
odpłatne korzystanie z mienia komunalnego – budynków szkolnych i szkolnych hal
sportowych oddanych w trwały zarząd dyrektorom szkół.
4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy
udostępnienia informacji publicznej w postaci ekspertyzy z zakresu interpretacji prawa
podatkowego przy korzystaniu przez podmioty gospodarcze z pomocy publicznej w ramach
działalności na terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej.
5. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia
obowiązków nadzoru nad podległymi jednostkami, naruszenia przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami, a w konsekwencji działania na szkodę miasta.
6. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przekazywania
w ramach dostępu do informacji publicznej nierzetelnej i nieprawdziwej informacji.
7. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nierozpatrzenia
w ustawowym terminie petycji w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania w Słupsku.
8. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy
przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro Prawne
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
9. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku z niezgodnym
z prawem wyborem Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością „Trzy Fale” w Słupsku.
10. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niezgodnego
z prawem wykonywania obowiązków jakie spoczywają na Prezydencie, jako organie
nadzoru nad stowarzyszeniami sportowymi.
11. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na niezgodne z prawem
działania w zakresie udostępnienia informacji publicznej (naruszenia wymaganych prawem
terminów udzielania odpowiedzi, niewłaściwego wyłączenia danych osobowych pytającego
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przy zamieszczaniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udzielania
niepełnych bądź cząstkowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi.
12. Sprawy bieżące.
Ad.pkt.2 Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie
obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej ) w Urzędzie Miejskim
w Słupsku.
(Protokół zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej ) w Urzędzie Miejskim w Słupsku w stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec poinformowała, że protokół zespołu kontrolnego wraz z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 9 marca 2017 r., znak:OU.DO.II.1711.7-2015-2017 zostały przesłane członkom Komisji do zapoznania się.
(Wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska pismo z 9 marca 2017 r., znak:OU.DO.II.1711.7-20152017 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Zapytała, czy ktoś chciałby wnieść jakieś uwagi.
Ponieważ nikt się nie zgłosił poddała przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wraz z wyjaśnieniami Prezydenta pod głosowanie.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(5 głosów za) przyjęła protokół zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie
obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej ) w Urzędzie Miejskim w Słupsku wraz
z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Słupska (pismo z 9 marca 2017 r., znak:OU.DO.II.1711.72015-2017).
Jednocześnie Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego – Przyjęcia protokołu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej ) w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Ad.pkt.3 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie ustalania
cen na odpłatne korzystanie z mienia komunalnego – budynków szkolnych
i szkolnych hal sportowych oddanych w trwały zarząd dyrektorom szkół.
Członkowie Komisji zapoznali się ze:
- skargą Pana …...............*na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie ustalania cen
na odpłatne korzystanie z mienia komunalnego – budynków szkolnych i szkolnych hal
sportowych oddanych w trwały zarząd dyrektorom szkół – skarga wraz z załącznikami
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu,
- stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska uznającym skargę za bezzasadną – pismo znak:
E-RE-II.1510.10.2017 z dnia 16 marca 2017 r. - stanowisko Prezydenta Miasta stanowi załącznik
Nr 6 do niniejszego protokołu.
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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W dyskusji udział wzięli: Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak, Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Stec, radny Robert Danielkiewicz, radny Tomasz Lesiak, radny Bogusław Dobkowski,
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Chrzanowska.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie ustalania cen na odpłatne
korzystanie z mienia komunalnego – budynków szkolnych i szkolnych hal sportowych
oddanych w trwały zarząd dyrektorom szkół
- stanowiskiem Prezydenta Miasta wyrażonym w piśmie z 16 marca 2017 r. znak: E-RE-II.
1510.10.2017 z dnia
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny DanileckiejWojewódzkiej oraz Dyrektora Wydziału Edukacji Anny Sadlak
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła stanowisko
Prezydenta Miasta i uznała skargę za bezzasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej
w Słupsku z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec w związku z dyskusją jaka odbyła się w temacie wynajmu
pomieszczeń w placówkach oświatowych zgłosiła wniosek, aby Komisja Rewizyjna również wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o pozostawienie środków z wynajmu tych pomieszczeń
w dyspozycji dyrektora szkoły do wykorzystania na potrzeby bieżące placówki.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) postanowiła wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o pozostawienie środków
z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (np. sala gimnastyczna, sala lekcyjna, stołówka, świetlica) w dyspozycji dyrektora szkoły do wykorzystania na potrzeby bieżące placówki.
Ad.pkt.4 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy
udostępnienia informacji publicznej w postaci ekspertyzy z zakresu interpretacji
prawa podatkowego przy korzystaniu przez podmioty gospodarcze z pomocy publicznej w ramach działalności na terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana ….......................* na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy
udostępnienia informacji publicznej w postaci ekspertyzy z zakresu interpretacji prawa
podatkowego przy korzystaniu przez podmioty gospodarcze z pomocy publicznej w ramach
działalności na terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej - skarga stanowi załącznik Nr 8 do
niniejszego protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 13 marca 2017 r. znak: PZN-I.0007.03.2017 pismo to
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy udostępnienia
informacji publicznej w postaci ekspertyzy z zakresu interpretacji prawa podatkowego przy
korzystaniu przez podmioty gospodarcze z pomocy publicznej w ramach działalności na
terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej
- stanowiskiem Prezydenta Miasta wyrażonym w piśmie z 13 marca 2017 r. znak: PZNI.0007.03.2017
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta Słupska Artura Michałuszka
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła wyjaśnienia
Prezydenta Miasta Słupska i uznała skargę za bezzasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady
Miejskiej w Słupsku z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu).
Ad.pkt.5 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległymi jednostkami, naruszenia
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w konsekwencji działania na
szkodę miasta.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana …..................* na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległymi jednostkami, naruszenia przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w konsekwencji działania na szkodę miasta skarga stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 14 marca 2017 r. znak: GN-RGMVII.1431.7.2016/2017 pismo to stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
W dyskusji udział wzięli: Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Dagna Mikołajczak-Maśnicka, Kierownik Referatu Anna Chumek, Księgowa SOSiR, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, radny Robert Danielkiewicz, Dyrektor SOSiR Agnieszka Klimczak, przedstawiciel
skarżącego...........*, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny Bogusław Dobkowski.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków
nadzoru nad podległymi jednostkami, naruszenia przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami, a w konsekwencji działania na szkodę miasta
- stanowiskiem Prezydenta Miasta wyrażonym w piśmie z 14 marca 2017 r. znak: GN-RGMVII.1431.7.2016/2017
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu UM,
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 4 głosach za, bez głosów
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) przyjęła wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska
i uznała skargę za bezzasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Słupsku
z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu).
Ad.pkt.6 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
przekazywania w ramach dostępu do informacji publicznej nierzetelnej
i nieprawdziwej informacji.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana …...........................* w zakresie przekazywania w ramach dostępu do informacji
publicznej nierzetelnej i nieprawdziwej informacji skarga stanowi załącznik Nr 14 do
niniejszego protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 10 marca 2017 r. znak: DN.766/2017 pismo to
stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
W dyskusji udział wzięli: p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, radny Robert Danielkiewicz, przedstawiciel skarżącego ….............................*
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przekazywania w ramach
dostępu do informacji publicznej nierzetelnej i nieprawdziwej informacji
- stanowiskiem Prezydenta Miasta wyrażonym w piśmie z 10 marca 2017 r. znak: DN.766/2017
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła wyjaśnienia
Prezydenta Miasta Słupska i uznała skargę za bezzasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady
Miejskiej w Słupsku z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu).
Ad.pkt.7 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
nierozpatrzenia w ustawowym terminie petycji w sprawie likwidacji strefy płatnego
parkowania w Słupsku.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana ….................................* w zakresie nierozpatrzenia w ustawowym terminie
petycji w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania w Słupsku skarga stanowi załącznik
Nr 17 do niniejszego protokołu.
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta wyrażonymi w formie projektu uchwały dostarczonymi na
posiedzenie Komisji - wyjaśnienia stanowią załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki przedstawił stanowisko Prezydenta
Miasta Słupska uznające skargę za zasadną.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nierozpatrzenia w ustawowym
terminie petycji w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania w Słupsku- stanowiskiem
Prezydenta Miasta uznającym skargę za zasadną
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosława
Boreckiego
w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska i
uznała skargę za zasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Słupsku
z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r.. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu).
Ad.pkt.8 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy
przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro
Prawne Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana …............................* w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem
działalność na szkodę skarżącego przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Słupsku skarga stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta pismo z 13 marca 2017 r. znak: ZRP-I.0006.1.2017 pismo to
stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.
Koordynator Zespołu Radców Prawnych UM Małgorzata Ejsmont przedstawiła stanowisko Prezydenta Miasta.
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała, że temat był szczegółowo omawiany na Kierownictwie i Prezydent Biedroń stwierdził, że nie czuje się w obowiązku przeproszenia Skarżącego za poprzedniego Prezydenta Miasta.
Pan …....................................* Pełnomocnik Skarżącego w imieniu Skarżącego poprosił o przełożenie omawiania skargi jako ostatniej ponieważ Skarżący chciałbym w tym punkcie uczestniczyć.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad.
Ad.pkt.9 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku
z niezgodnym z prawem wyborem Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością „Trzy Fale” w Słupsku.
Członkowie zapoznali się ze:
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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- skargą Pana …...............................* na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku
z niezgodnym z prawem wyborem Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością „Trzy Fale” w Słupsku skarga stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego
protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 14 marca 2017 r. znak:OU-DO-III.1510.8.2017 pismo
stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik przedstawiła stanowisko Prezydenta Miasta Słupska.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, radny Tomasz Lesiak, radny Robert Danielkiewicz, radca prawny SOSiR Mieszko Przeworski, przedstawiciel skarżącego
…......................*, Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku z niezgodnym z prawem wyborem
Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Trzy Fale”
w Słupsku.
- stanowiskiem Prezydenta Miasta pismo z 14 marca 2017 r. znak:OU-DO-III.1510.8.2017
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarza Miasta Słupska Iwony Wójcik
w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska
i uznała skargę za bezzasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Słupsku
z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r.. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu).
Ad.pkt.10 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
niezgodnego z prawem wykonywania obowiązków jakie spoczywają na
Prezydencie, jako organie nadzoru nad stowarzyszeniami sportowymi.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana ….........................* na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
niezgodnego z prawem wykonywania obowiązków jakie spoczywają na Prezydencie, jako
organie nadzoru nad stowarzyszeniami sportowymi skarga stanowi załącznik Nr 25 do
niniejszego protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 10 marca 2017 r. znak:DN.774/2017 pismo stanowi
załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu.
p.o.Dyrektora SOSiR Agnieszka Klimczak przedstawiła stanowisko Prezydenta Miasta Słupska.
W dyskusji udział wzięli: skarżący …........................*, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, radny Robert Danielkiewicz.
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niezgodnego z prawem
wykonywania obowiązków jakie spoczywają na Prezydencie, jako organie nadzoru nad
stowarzyszeniami sportowymi
- stanowiskiem Prezydenta Miasta pismo z 10 marca 2017 r. znak:DN.774/2017
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień p.o.Dyrektora SOSiR Agnieszki Klimczak
w wyniku głosowania większością głosów (przy 4 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się) przyjęła wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska i uznała skargę za
bezzasadną oraz postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Słupsku z inicjatywą
uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r.. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec biorąc pod uwagę dzisiejszą dyskusję dotycząca
funkcjonowania SOSiR zwróciła się do członków Komisji o uwzględnienie w planie pracy Komisji
na rok 2018 w pierwszym kwartale punktu dotyczącego przeprowadzenia kontroli działalności
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością
głosów (przy 4 głosach za, 1 głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących się) postanowiła
w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018, w pierwszym kwartale ująć punkt dotyczący
przeprowadzenia kontroli działalności Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ad.pkt.11 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na niezgodne
z prawem działania w zakresie udostępnienia informacji publicznej (naruszenia
wymaganych prawem terminów udzielania odpowiedzi, niewłaściwego wyłączenia
danych osobowych pytającego przy zamieszczaniu informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz udzielania niepełnych bądź cząstkowych lub
niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi.
Członkowie zapoznali się ze:
- skargą Pana …............................* na działalność Prezydenta Miasta Słupska na niezgodne
z prawem działania w zakresie udostępnienia informacji publicznej (naruszenia
wymaganych prawem terminów udzielania odpowiedzi, niewłaściwego wyłączenia danych
osobowych pytającego przy zamieszczaniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz udzielania niepełnych bądź cząstkowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym
odpowiedzi skarga stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu.
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta – pismo z 13 marca 2017 r. znak:PZN-I.0007.02.2017 pismo
stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił stanowisko Prezydenta Miasta.
W dyskusji udział wzięli: skarżący ….................................*, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, radny Robert Danielkiewicz.,
radny Bogusław Dobkowski.
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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Po dyskusji Skarżący wycofał skargę i jednocześnie przedłożył nową (opierając się na tej wycofanej) precyzując dokładnie jej temat i zakres - Skarga ta stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec wobec faktu wycofania skargi i złożenia nowej, w której
skarżący dokładnie sprecyzował jej zakres zapytała, kto z radnych jest za uznaniem skargi za
zasadną.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska polegającą na nieterminowym i niepełnym
udzieleniem odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 19 października 2016 roku
o udostępnienie informacji publicznej
- stanowiskiem Prezydenta Miasta pismo z 13 marca 2017 r. znak:PZN-I.0007.02.2017
- oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta Słupska Artura Michałuszka
w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) uznała skargę za zasadną oraz postanowiła
wystąpić do Rady Miejskiej w Słupsku z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Inicjatywa uchwałodawcza Komisji stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu).
Ad.pkt.8 Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy
przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro
Prawne Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Pan …........................* przedstawił historię sprawy. Dodał, że posiada dokumenty świadczące o
tym, że radca prawny UM posługiwał się drukami i pieczątkami Biura Prawnego UM już za prezydentury Pana Biedronia.
W dyskusji udział wzięli: skarżący ….........................*, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec, przedstawiciel skarżącego
….......................*, radny Robert Danielkiewicz., radny Bogusław Dobkowski, Z-ca Prezydenta
Miasta Marek Biernacki.
Radny Robert Danielkiewicz zaproponował, aby Skarżący dostarczył członkom Komisji dokumenty, o których wcześniej wspominał i zaproponował przeniesienie tego tematu na następne posiedzenie Komisji.
Pan …...............................* zobowiązał się do dostarczenia dokumentów świadczących o posługiwaniu się pieczątką i papierem firmowym Urzędu Miejskiego w Słupsku (Biuro Prawne) w okresie
po objęciu funkcji Prezydenta Miasta Słupska przez Roberta Biedronia.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego
w Słupsku,
- wyjaśnieniami Prezydenta Miasta pismo z 13 marca 2017 r. znak: ZRP-I.0006.1.2017
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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w drodze dyskusji, po ustaleniach o dostarczeniu przez Pana …................................* dodatkowych dokumentów świadczących o posługiwaniu się pieczątką i papierem firmowym Urzędu
Miejskiego w Słupsku (Biuro Prawne) w okresie po objęciu funkcji Prezydenta Miasta Słupska przez Roberta Biedronia, Komisja postanowiła przełożyć rozpoznanie ww. skargi na następne posiedzenie, które odbędzie się 14 kwietnia 2017 r. o godz.9-tej w sali nr 110 Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
Ad.pkt.12 Sprawy bieżące.
Radny Robert Danielkiewicz zgłosił wniosek, aby Komisja wystąpiła do Rady Miejskiej o upoważnienie Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w 2015 – 2016.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(5 głosów za) postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Słupsku o upoważnienie
jej do przeprowadzenia kontroli w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi
kartami płatniczymi w 2015 – 2016.
Jednocześnie Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 29 marca 2017 r. punktu dotyczącego – Upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie.
Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości treść niżej wymienionych pism:
- pismo Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Marka Biernackiego do Pana …........................* z 9 marca
2017 r. znak:I-I.1431.1.2017 w sprawie udostępnienia opracowania finansowego Prestudium Wykonalności Kluczowych Inwestycji „Budowa Hali Sportowej w Słupsku” i Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku – Trzy Fale” pismo stanowi załącznik
Nr 32 do niniejszego protokołu),
- pismo Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Marka Biernackiego do Pana ….....................* z 15 lutego
2017 r. znak:I-I.1431.1.2017 w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej uzupełnienia informacji przekazanej pismem nr I-I.1431.1.2017 pismo stanowi załącznik Nr 33 do
niniejszego protokołu,
- pismo Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Marka Biernackiego do Pana …......................* z 24 lutego
2017 r. znak:I-I.1431.1.2017 w sprawie uzupełnienia informacji przekazanej wnioskiem z dnia
20 lutego 2017 r. pismo stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu,
- pismo Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Marka Biernackiego do Pana …......................* z 16 marca
2017 r. znak:PZN-RP-VII.310.15.2017 w sprawie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu w dniach 1 marca oraz 3 marca 2017 roku dotyczące
stowarzyszeń i fundacji pismo stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu,
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jeszcze jakiś
wniosek.
Nikt z radnych nie zgłosił się.
Poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Nr 25/17 z 13 stycznia
2017 roku.
*) Jawność danych (dotycząca imienia, nazwiska) została wyłączona na podstawie art.1 i 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko Inspektor Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2017 roku
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(5 głosów za) przyjęła protokół Nr 25/17 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 13 stycznia
2017 roku.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec stwierdziła, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknęła posiedzenie.
Protokół sporządziła
Bożena Dacko
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Stec

