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Wniosek

o udostępnienie informacji na podstawie art. 19. ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i

senatora

Szanowny Panie Prezydencie,

do mojego biura poselskiego zgłoszono szereg niepokojących informacji dotyczących sytuacji w

Integracyjnym Klubie Sportowym Druga Strona Sportu, działającym jako stowarzyszenie. Wedle tych

doniesień w stowarzyszeniu doszło do szeregu nadużyć związanych z wydatkowaniem środków

finansowych pozyskanych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wpłat członków.

Nadużycia te miały mieć związek z organizacją obozów, innego rodzaju wydarzeń oraz zajęć
organizowanych dla członków przez to stowarzyszenie. Wedle przekazanych mi informacji, liczba

wykazywanych uczestników obozów miała nie odpowiadać faktycznej liczbie ich uczestników, a liczba

godzin zajęć realizowanych przez określonych członków różnić się znacznie od faktycznej liczby

godzin zajęć, w których oni uczestniczyli.

Członkowie stowarzyszenia, którzy dopatrzyli się tych nieprawidłowości i zdecydowali się
zaprotestować przeciwko nim zostali pozbawieni członkostwa. Potwierdzenie tych informacji

oznaczałoby sprzeniewierzenie środków finansowych o znacznej wysokości pozyskanych z PFRON, a

także obciążenie członków tego klubu większymi kosztami, niż faktycznie należne stowarzyszeniu.

Co najbardziej istotne, pozbawienie członkostwa w stowarzyszeniu osób, które zwróciły uwagę na

przedmiotowe nieprawidłowości wyrządza szkodę przede wszystkim dzieciom, ponieważ wskutek

słusznej reakcji ich rodziców zostały one pozbawione możliwości uczestnictwa w zajęciach mających

istotny wpływ na ich zdrowie i kondycję fizyczną.



Cele statutowe tej organizacji są nadzwyczaj szczytne. Jest to m.in. wspieranie i upowszechnianie

sportu oraz kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,

w szczególności osób niepełnosprawnych; wychowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej

przez sport i kulturę fizyczną; przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport. Odebranie

osobom młodym z niepełnosprawnościami możliwości udziału w tego rodzaju zajęciach i

wydarzeniach tylko z uwagi na fakt, że ich rodzice zdecydowali się przeciwdziałać
nieprawidłowościom byłoby więc szczególne godne potępienia, m.in. dlatego, że zgłoszenia rodziców

wskazują, iż zajęcia te odgrywały dla tychże młodych osób bardzo istotną rolę, a znalezienie

alternatywnej organizacji świadczącej tego typu usługi jest dla nich niemożliwe.

Ponieważ stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krakowie, to właśnie Prezydent Miasta Krakowa jest

organem je nadzorującym, a co za tym idzie dysponującym stosownymi uprawnieniami, które

pozwolą wyjaśnić tę sytuację, a w przypadku jej potwierdzenia, przywrócić prawidłowe

funkcjonowanie tego stowarzyszenia. Wedle przekazanych mi informacji szczegóły zarysowanej wyżej

sytuacji zostały już przedstawione Panu Prezydentowi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu

mandatu posła i senatora zwracam się z prośbą o załatwienie sprawy zgłoszonej przez osoby

zainteresowane, a ponadto o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy otrzymał Pan zgłoszenia dotyczące zarysowanej wyżej sytuacji w IKS DSS?

2) Jeżeli tak, to czy podjął Pan w tej sprawie działania oparte chociażby na uprawnieniach

organu nadzorującego i wynikające z ustawy Prawo o Stowarzyszeniach?

3) Jeżeli tak, to jakie działania zostały podjęte? Proszę o przedstawienie dokumentów z

postępowania w tym zakresie, takich jak np. korespondencja z władzami stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku

\ Aleksander Miszalski


