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Pan Łukasz Ławnicki
Prezes
Siatkarskiego Klubu Sportowego
Hajnówka

Na XXV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 22 lutego 2017 r.,  Pan Jan
Giermanowicz,  Radny Rady Miasta  Hajnówka,  zadał  zapytanie  dotyczące zgodności  ze stanem
faktycznym  danych  zawartych  w  odpisie  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  stowarzyszenia
Siatkarski  Klub  Sportowy Hajnówka,  który  dołączony  został  do  wniosku  o  udzielenie  dotacji
celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu.

Zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się na piśmie do załączonego wystąpienia Pana
Radnego. Proszę o odpowiedź do dnia 10 marca 2017 r. 

Z poważaniem,

Załącznik:
Treść interpelacji Pana Jana Giermanowicza, Radnego Rady Miasta Hajnówka

Do wiadomości:
Jan Giermanowicz, Radny Rady Miasta Hajnówka



Treść interpelacji Pana Jana Giemanowicza, Radnego Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 lutego 2017 r.:

„I drodzy Państwo, jako ostatnia sprawa, chyba dla mnie najbardziej przykra, dlatego że podczas
pracy  na  Komisji  Polityki  Gospodarczej  19  października  programu,  opracowywania  programu
współdziałania  z  organizacjami  pozarządowymi  zostałem  przez  jednego  z  Panów  z  zewnątrz,
przedstawiciela Stowarzyszenia SKS Piłka Siatkowa Siatkówka Hajnówka, że raczę, mam odwagę
zabierać na ten temat głos. Przedstawił się na naszym spotkaniu jako członek zarządu. Mówię tutaj
o  Panu  Ławnickim  seniorze.  Przyjęliśmy  to  jako  coś  zupełnie  normalnego  i  rozpoczęliśmy
dyskusję. Nic nie byłoby tu nadzwyczajnego, drodzy Państwo, gdyby w ramach konkursu, który
ogłosił  Pan Burmistrz,  nie  złożono  dokumentów,  które  wymagane są  zarządzeniem w zakresie
naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu o takiej treści: Do wniosku należy załączyć
następujące dokumenty: kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i  umocowanie osób
reprezentujących.  Proszę  Państwa,  widziałem  ten  odpis  KRS-u  i  widziałem  też,  mam  tutaj
wydrukowane  z  internetu,  zmiany  dokonane  w  KRS-ie  w  dniu  24  stycznia  2017  roku.  Otóż
w  KRS-ie złożonym w wyniku postępowania nie widnieje nazwisko Pana seniora Ławnickiego
jako członka zarządu a tym samym należy stwierdzić, że KRS i podpisane dokumenty są niezgodne
z prawem, z prawdą. Drodzy Państwo, w jaki sposób dokonano sprawdzenia danych zawartych w
KRS stowarzyszenia? Panie Burmistrzu,  czy podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania
należności dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, które zalega? Przy okazji tego postępowania, bo to
są przydzielane pieniądze.  I  teraz ostatnie  pytanie.  Czy poświadczenie nieprawdy w przypadku
nieaktualnego  odpisu  KRS  nie  wyczerpuje  znamion  czynu  określonego  w  art.  271  Kodeksu
Karnego? Chcę nadmienić,  że  mam wątpliwości  co do aktualnego składu organu nadzoru tego
stowarzyszenia. Ja prosiłem Starostwo Powiatowe w Hajnówce o dokonanie kontroli stowarzyszeń
działających na terenie. Nie wiem, na jakim są etapie. Niemniej jednak, drodzy Państwo, Burmistrz
i  Starosta  są  w  jednym  budynku,  wystarczyło  zejść  i  poprosić,  jaki  jest  stan  prawny  danego
stowarzyszenia  które  się  ubiega  o  dofinansowanie.  To  nie  są  małe  pieniądze.  To  jest  185 000
złotych  publicznych  pieniędzy.  Jeśli  faktycznie  w  wyniku  postępowania,  Panie  Burmistrzu,
stwierdzicie Państwo, że doszło do potwierdzenia nieprawdy w wyniku złożonych dokumentów, to
chyba odpowiedzi  innej  nie  trzeba  szukać,  jak  tylko  wszcząć  postępowanie,  w tym przypadku
przynajmniej wyjaśniające, przez organy.”


