
 

 

Protokół nr 1/2014   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 17 grudnia 2014 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Ratuszu, Rynek 
Staromiejski 1 w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 10.05.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 1 posiedzenie i powitał osoby 
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1  
do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecnych jest 5,  
a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.  
  
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta oraz aa 
stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu.    
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2015 z 

zakresu działania Komisji.   
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2026.   
 
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.  
 
4. Sprawy bieżące.  
 
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego 
posiedzenia. 
 
Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu Szczecińskiego z wnioskiem o zmianę 
porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Prezydent Miasta.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.  
Propozycji nie zgłoszono.   
Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.  
 
Do punktu 1 - Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński  
na rok 2015. 
 
Projekt budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2015 wraz z materiałami 
informacyjnymi i wnioskiem stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr 2/2014 Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2014 
roku. 
 
Pismo Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia  
4 grudnia 2014 roku – Nr CCXXXIII.516.2014 w sprawie wydania opinii o projekcie 
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uchwały budżetowej Miasta Stargard Szczeciński na 2015 rok; Nr CCXXXIII.517.2014 w 
sprawie wydania opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
budżetu Miasta Stargard Szczeciński na 2015 rok; Nr CCXXXIII.518.2014 w sprawie 
wydania opinii  
o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Stargard Szczeciński na lata 
2015-2026 stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr 2/2014 Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2014 roku.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do projektu budżetu 
miasta na rok 2015.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec w nawiązaniu do „Przebudowy ulicy na odcinku  
od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa Drogowego” – 9.990.000 zł 
zapytała, dlaczego na to zadanie planowana jest tak wysoka kwota. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że przetarg wykaże koszt realizacji tej 
inwestycji.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy kwota może być większa. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że zazwyczaj są niższe, ale może być 
większa.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dodał, że zakres prac tej inwestycji jest duży,  
w związku z czym zostały zapewnione środki finansowe w podanej wysokości. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o podwyżkę opłat za wywóz 
odpadów komunalnych. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że dofinansowanie miasta będzie większe,  
ale podwyżki opłat nie będzie. Opłata jest nie tylko za wywóz odpadów komunalnych,  
ale za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Po 2, 3 latach będzie wiadome 
jakie będą skutki jego funkcjonowania.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy podmioty gospodarcze posiadają umowy na wywóz 
odpadów. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że muszą zawrzeć umowy na wywóz 
odpadów komunalnych. Straż Miejska może sprawdzić, czy posiadają umowy.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że w mieście nie ma punktu, do którego mogłyby  
zgłaszać się osoby mające problemy z uzależnieniem od narkotyków oraz osoby opuszczające 
Zakład Karny. Osoby te muszą dojeżdżać do Szczecina.    
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że w Miejskim programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest ta sprawa ujęta i jest realizowana. 
Natomiast co do osób puszczających Zakład Karny, to jest realizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.  
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Prezydent Miasta Sławomir Pajor dodał, że realizacji tych zadań podejmują się organizacje 
pozarządowe funkcjonujące w naszym mieście. Osoby mające problemy mogą zgłaszać  
się do Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które funkcjonuje  
w obiekcie Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej. Miasto chętnie wspiera tego typu 
działalność, ale muszą być chętni do jej prowadzenia.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga w nawiązaniu do prowadzenia 
ośrodka wsparcia przez PCK – domu dziennego pobytu osób starszych, którego 
podstawowym zadaniem jest aktywizacja seniorów – 117.000 zł powiedział, że kwota w tej 
wysokości powtarza się od paru lat a koszty rosną. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że PCK jest partnerem. Miasto udziela 
pomocy. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że większa kwota była przeznaczana 
przy remoncie pomieszczenia i jego wyposażenia. Obecna kwota jest utrzymana z roku 
ubiegłego. Polski Czerwony Krzyż ma duże możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 
Wysokość kwoty nie należy do najniższych. Zastępca Prezydenta zadeklarował pomoc  
przy ubieganiu się w pozyskaniu środków zewnętrznych.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o udzielone przez miasto poręczenia kredytu dla Klubu 
Sportowego „Spójnia”. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Klub Sportowy „Spójnia”  
na bieżąco spłaca kredyt. Kredyt nie jest spłacany z budżetu miasta.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła  poddał  
pod głosowanie projekt budżetu miasta wraz z wnioskiem. 
  
Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się) pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2015  
wraz z wnioskiem.  
 
Do punktu 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2026. 
 
Projekt uchwały wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr 2/2014 Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 
2014 roku. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do projektu uchwały. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec w nawiązaniu do oświetlenia ulic powiedziała, że nie została 
ujęta ul. Wojska Polskiego. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, jeżeli zadanie nie zostało wpisane,  
to nie znaczy, że nie będzie realizowane. W ciągu roku budżet miasta jest zmieniany.  
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor dodał, że będzie to zależało od sytuacji finansowej 
budżetu miasta.  
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Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy istnieje zagrożenie co do wykonania budżetu miasta. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że miasto nie dostrzega poważnych 
zagrożeń, chociaż w ciągu roku może być różnie. Mogą też pojawić się niespodziewane 
środki  
ze sprzedaży nieruchomości. Jednak nie może zagwarantować w 100% odnośnie wykonania 
wydatków majątkowych.   
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła  poddał  
pod głosowanie projekt uchwały wraz z wnioskiem. 
  
Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się) pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2026. 
 
Do punktu 3 - Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015. 
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 rok. 
 
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Do punktu 4 - Sprawy bieżące.  
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 30 stycznia 2015 roku,  
godz. 9.30 w Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim. 
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem monitoringu.  
  
2. Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 1 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
17 grudnia 2014 roku.  
 
 

                     Przewodniczący Komisji                                               
Protokołowała:      Michał Bryła             ..................... 
                                                                    
Jolanta Kanicka                            Z-ca Przewodniczącego Komisji                       
Inspektor                                                   Mariusz Smuga      …………….                                               

   
 
   Ireneusz Gąsiorek                           .....................                                                    
    
 
   Mariola Łada-Siwiec                     ……………..    



 

5 
 

 
 

   Piotr Wisiński                       ..................... 
 


