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PRZEWODNICZĄCA 

RADY MIASTA KATOWICE 

BRM.0004.122.2016 

Szanowny Pan 
DARIUSZ ŁYCZKO 
Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
Rady  Miasta Katowice 

Wniosek 

o przeprowadzenie kontroli wydatkowania ś rodków publicznych 

przez Dyrektora Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Prezydenta Miasta Katowice 

W za łączeniu przekazuj ę  kserokopi ę  zarz ądzenia Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych Pani Sylwii Nowakowskiej z dnia 9 sierpnia 2016 r.  o  przekazaniu informacji o 

ujawnionych okoliczno ściach, wskazuj ących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Sprawa dotyczy zawiadomienia Stowarzyszenia Aktywno ści Obywatelskiej „BONA FIDES" z dnia 

2 wrze śnia 2016 r. - adresowanego do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Katowicach - w sprawie mo ż liwo ści z łamania dyscypliny finansów 

publicznych w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. 

Na podstawie § 22 pkt 4 Statutu miasta Katowice (t.j. Dz. Urz. Woj.  Ś I. z 2015 r., poz. 5820) 

uprzejmie prosz ę  o rozpatrzenie ww. sprawy i wypracowanie stanowiska Komisji w tym zakresie. 

Odrębnym pismem zwróci łam si ę  do Prezydenta Miasta Katowice z pro ś bą  o zaj ęcie 

stanowiska w przedmiotowej sprawie i zapewnienie udzia łu w posiedzeniu Komisji osób 

wła ściwych do odpowiedzi na ew. pytania. 

Ponadto Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych zobligowa ł  m.in. mnie do 

przedstawienia informacji o podj ę tych w sprawie dzia łaniach w terminie 60 dni (z uwagi na 

przyj ę ty plan pracy uprzejmie prosz ę  o odniesienie si ę  Komisji  do  sprawy na posiedzeniu 

pa ździernikowym lub zwo ła ć  dodatkowe posiedzenie Komisji po świ ęcone przedmiotowej sprawie 

do dnia 2 listopada br.). 

Ponadto zwracam si ę  z pro śbą  o przeprowadzenie przez Komisj ę  w ww. terminach 

wnikliwej kontroli dzia łalno ści Prezydenta Miasta Katowice w zakresie finansowania ze ś rodków 

publicznych festiwalu „Serialis", w tym za ło że ń  jego przebiegu i frekwencji oraz o wypracowanie 

stanowiska w tym zakresie. 

PB0e.  ao-NuruACA 
Rady  a>  Katowice 

Załączniki: 
- kserokopia pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

z dnia 9.08.2016 r. z za ł . 

- kserokopia pisma Stowarzyszenia Aktywno ści Obywatelskiej 

„BONA FIDES" z dnia 2.09.2016 r.  z za ł . 
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