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Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Maria Cholewińska, która na podstawie listy
obecności stwierdziła obecność 14 radnych, co stanowi kworum i potwierdza prawomocność
obrad.

2.

Na protokólanta zebrania Przewodnicząca wyznaczyła radnego Andrzeja Malinowskiego.

3.

Na sesję przybyło 52 osoby, w tym Radni Miasta Gdańska- Małgorzata Chmiel, Żaneta Geryk,
Jacek Teodorczyk, dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej, Mieszkańcy.

4.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
W tym miejscu Radny Andrzej Kupidura zgłosił, że nie otrzymał w materiałach dot. sesji
protokołu Kontroli Komisji Rewizyjnej i składa wniosek formalny, o przeniesienie dyskusji nad
sprawozdaniem

Komisji Rewizyjnej ROwraz ze Sprawozdaniem Zarządu, ponieważ nie mógł

się do niego ustosunkować.
5.

Przewodnicząca Rady zadecydowała o rozstrzygnięciu złożonego wniosku w drodze
głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za głosowało - 11 radnych, przeciw - 3 radnych (J. Bogucki, J. Żebracki A Kupidura).

6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Malinowski odczytał protokół Komisji RO
z przeprowadzonej

kompleksowej kontroli Zarządu i Rady za 2012 r. jednocześnie

stwierdzając, że Komisja zapoznała się z Sprawozdaniem Zarządu i wnioskuje do Rady o
jego przyjęcie.
Uwagę do protokółu wniósł radny A. Kupidura, który zarzucił, że w protokóle brakuje
stwierdzenia, że Zarząd działał zgodnie z obowiązującym statutem i zażądał doręczenia
sprawozdania, żeby mógł się do niego odnieść. W Jego ocenie, sprawozdanie

Komisji jest nie

do przyjęcia .Wtym miejscu złożył na ręce Przewodniczącej Rady pismo kierowane do Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że protokół z kontroli zawiera szczegółowy
opis działań Zarządu, Prezydium Rady i członków RO. Radny Kupidura mógł składać swoje
uwagi, wnioski i zastrzeżenia w trakcie trwania kontroli.
Przewodnicząca Zarządu M. Szymańska zaapelowała do radnego A. Kupidury o zaprzestanie
krytyki rady za okres, w którym nie był radnym.
7.

Przewodnicząca Zarządu Małgorzata Szymańska omówiła sprawozdanie z działalności
Zarządu za 2012 r.
W trakcie omawiania sprawozdania radny A. Kupidura wtrącał swoje uwagi i zapytania.
W trakcie omawiania przez Przewodniczącą Zarządu sprawozdania przyszła na obrady Radna
Miasta Gdańska p. Żaneta Gieryk.
Po zakończeniu omawiania sprawozdania, Pan A. Kupidura wyjaśnił, że po zapoznaniu się z
doręczonym mu sprawozdaniem

zwrócił się do Zarządu o spotkanie w celu wyjaśnienia jego

wątpliwości i nie był usatysfakcjonowany

uzyskanymi na spotkaniu z p. Szymańską i p.

Witkowskim wyjaśnieniami. Zarzucił, że strona internetowa,
roku 2500 zł była przez cały rok martwa. W dokumentach

za którą zostały wydane w 2012

Rady nie było żadnych

dokumentów dotyczących strony. W jego ocenie należałoby wystąpić do operatora strony w
celu zdyscyplinowania go do działania. Protokoły z ubiegłorocznych posiedzeń Rady zostały

