Protokół Nr 29/17
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 14 kwietnia 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 wraz z materiałami radni otrzymali w korespondencji. Zapytała, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś wnioski.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Nikt z radnych 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
(4 głosy za) przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. 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.
3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie udzielania
odpowiedzi przez Prezydenta Miasta Słupska na interpelacje i wnioski radnych
(terminowość, rzeczowość odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca
2017.
4. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji
„programu 500 +”.
5. Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta
Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2016 roku (powołanie zespołów
kontrolnych).
6. Sprawy bieżące.
Ad.pkt.2 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.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Skarżący zobowiązał się dostarczyć dodatkowe dokumenty świadczące o posługiwaniu się pieczątką i papierem
firmowym Urzędu Miejskiego w Słupsku przez Biuro Prawne w okresie po objęciu funkcji Prezydenta Miasta Słupska przez Roberta Biedronia.
Pan …................* Pełnomocnik Skarżącego przekazał ww. dokumenty.
Radny Jan Lange zgłosił wniosek o przełożenie rozpoznania skargi na następne posiedzenie ponieważ członkowie Komisji nie mieli możliwości zapoznać się z przedłożonymi przez Skarżącego
w dniu dzisiejszym dokumentami.
*) 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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Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec poddała pod głosowanie wniosek radnego Jana Lange.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów (przy 3 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) uwzględniła
wniosek radnego.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec zwróciła się do radnych z prośbą o zapoznanie się z przedłożonymi przez Skarżącego dokumentami.
Ad.pkt.3 Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie
udzielania odpowiedzi przez Prezydenta Miasta Słupska na interpelacje i wnioski
radnych (terminowość, rzeczowość odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r.
do 15 marca 2017.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec poinformowała, że protokół radni otrzymali w korespondencji. Zapytała, czy ktoś ma jakieś uwagi bądź zapytania.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag, ani zapytań wobec powyższego prowadząca obrady poddała
przyjęcie protokołu pod głosowanie.
(Protokół zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie udzielania odpowiedzi przez
Prezydenta Miasta Słupska na interpelacje i wnioski radnych (terminowość, rzeczowość
odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu).
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z protokołem zespołu
kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie udzielania odpowiedzi przez Prezydenta
Miasta Słupska na interpelacje i wnioski radnych (terminowość, rzeczowość odpowiedzi)
za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 r. w wyniku głosowania jednogłośnie
(5 głosów za) przyjęła ww. protokół.
Jednocześnie Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 26 kwietnia 2017 r. punktu dotyczącego – Przyjęcia protokołu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie udzielania
odpowiedzi przez Prezydenta Miasta Słupska na interpelacje i wnioski radnych (terminowość,
rzeczowość odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 r.
Ad.pkt.4 Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie
realizacji „programu 500 +”.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec poinformowała, że protokół radni otrzymali w korespondencji. Zapytała, czy ktoś ma jakieś uwagi bądź zapytania.
(Protokół zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji „programu 500 +”
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
W dyskusji udział wzięli: radny Daniel Jursza, radny Bogusław Dobkowski, radny Jan Lange
i Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z protokołem zespołu
kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji „programu 500 +” w drodze
dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła ww. protokół.
Jednocześnie Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej o umieszczenie
w porządku obrad sesji 26 kwietnia 2017 r. punktu dotyczącego – Przyjęcia protokołu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji
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„programu 500 +”.
Ad.pkt.5 Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie Prezydentowi
Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2016 roku
(powołanie zespołów kontrolnych).
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku przystąpiła do prac związanych
z przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu
wykonania budżetu Miasta Słupska w 2016 roku i powołała zespoły kontrolne do przeprowadzenia
kontroli w zakresie:
1) realizacji budżetu Miasta w 2016 roku w zakresie wykonania przychodów i rozchodów
w składzie: radny Robert Danielkiewicz i radny Daniel Jursza.
2) realizacji budżetu Miasta w 2016 roku w zakresie wykonania dochodów i wydatków
w składzie: radny Bogusław Dobkowski i radna Aldona Żurawska.
3) realizacji budżetu Miasta w 2016 roku w zakresie wykonania inwestycji w składzie: radny
Jan Lange i radny Robert Kujawski.
Ad.pkt.6 Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec zapoznała radnych z pismem Proboszczów Parafii NMP
i Parafii NSJ z 10 kwietnia 2017 r. w spr. dofinansowania do projektu „Restauracja Kościoła
Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego
Szlaku Jakubowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem Parafii pw.
NMP Królowej Różańca Świętego z 10 kwietnia 2017 r. w spr. dofinansowania do projektu
„Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja,
Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w drodze dyskusji stwierdziła, że brakuje
pełnej informacji o całej sprawie w związku z tym przed zajęciem stanowiska proponuje:
- wystąpić do Księdza Proboszcza o przedłożenie takiej informacji ,
- zwrócić się do Prezydenta Miasta o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Parafii.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jeszcze jakiś
wniosek.
Nikt z radnych nie zgłosił się wobec powyższego stwierdziła, że Komisja zrealizowała porządek
obrad i zamknęła posiedzenie.
Protokół sporządziła
Bożena Dacko
Przewodnicząca Komisji
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Jadwiga Stec

