Protokół Nr 9/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Zgorzelec
odbytego w dniu 11 sierpnia 2015 r.
W posiedzeniu udział wzięli radni wg listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) oraz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych i zaproponował
porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej
29 czerwca 2015 r.
2. Rozpatrzenie skargi z dnia 17 marca 2015 r.
3. Rozpatrzenie skargi z dnia 09 czerwca 2015 r.
4. Sprawy różne.

Nr

8/2015

z

dnia

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 8/2015 z dnia 29 czerwca
2015 r.
Przewodniczący Komisji odczytał
Nr 8/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r.

protokół

posiedzenia

Komisji

Rewizyjnej

Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 8/2015 z dnia 09 czerwca
2015 r. (za 4, p. 0, w. 0) – jednogłośnie, protokół został przyjęty.
Ad. 2.
Rozpatrzenie skargi z dnia 17 marca 2015 r.
Komisja zapoznała się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
sygn. akt II K 650/13 z dnia 25 czerwca 2015 r. (zał. nr 2 do protokołu).
Komisja zapoznała się z umową dzierżawy Nr WGN.6845.25.2011 z dnia
15 czerwca 2012 r. zawartą Między Gminą Miejską Zgorzelec, a MW Consulting –
Grupa Finansowa reprezentowaną przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –
pełnomocnika Firmy (zał. nr 3 do protokołu).
Komisja zapoznała się z informacją Dyżurnego Straży Miejskiej dotyczącą nagrania
z dnia 30 września 2012 r. (zał. nr 4 do protokołu).
Komisja zapoznała się z pismem Sekretarza Miasta skierowanym do skarżącego
z dnia 27 maja 2015 r. (zał. nr 5 do protokołu).
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Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Miasta skierowanym do skarżącego
z dnia 02 czerwca 2015 r. (zał. nr 6 do protokołu).
W spotkaniu uczestniczył skarżący xxxxxxxxxxxxxxxx. Oświadczył, że odbył
rozmowę z Wiceprzewodniczącym Komisji Nikolaosem Rusketosem, w czasie której
radny oświadczył, że nie wygra tej sprawy, ponieważ Przewodniczącym Komisji jest
członek PO i to przekreśla jego powodzenie w tej sprawie. Dodał, że dysponuje
nagraniem całej rozmowy i może w każdej chwili udostępnić jego treść.
Skarżący dołączył do sprawy następujące dokumenty:
 odpis wyroku z uzasadnieniem z dnia 30 września 2014 r. – sygn. akt II K 650/13
(zał. nr 7 do protokołu),
 pismo Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Marioli Chwałko
dotyczącego procedury „Niebieskiej Karty” skierowane do skarżącego z dnia
05 listopada 2012 r. (zał. nr 8 do protokołu),
 wydruki z portalu www.europamiasto.pl (3 szt.) (zał. nr 9, 10 i 11 do protokołu).
Skarżący złożył ustnie wniosek o przesłuchanie świadków oraz zgłoszenie do
prokuratury.
Przewodniczący Komisji nie uwzględnił wniosku skarżącego informując, iż Komisja
Rewizyjna Rady Miasta Zgorzelec nie będzie w imieniu skarżącego kierowała sprawy
do Prokuratury.
Ad. 3.
Rozpatrzenie skargi z dnia 09 czerwca 2015 r.
Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 09 czerwca 2015 r. skierowaną do
Przewodniczącej Rady przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem z dnia 01 lipca
2015 r. (zał. nr 12 do protokołu) oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza
Miasta Zgorzelec z dnia 05 sierpnia 2015 r. (zał. nr 13 do protokołu).
Ad. 4.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Katarzyna Murmyło
Przewodniczący Komisji Anzelm Jaśkiewicz
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