
Protokół nr 10/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 23 października 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Stargardzkim Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 9.50.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 10 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 obecni są wszyscy, a 
więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.  
  
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, Dyrektora 
Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim oraz aa stanowią kolejno 
załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Zwrotne potwierdzenie odbioru ww. zawiadomienia przez Stargardzkie Centrum Kultury 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 września 2015 roku 
wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego 
Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego 
odczytywania.  
 
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła protokół nr 9/2015 
posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Informacja z działalności Stargardzkiego Centrum Kultury za okres 2013-2014 rok  
      w  zakresie  regulaminu  wynagrodzeń, ilości  etatów,  nagród,  ryczałtów  
samochodowych,    
      rozliczenia rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych.   
 
2.   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. 



2 
 

 
Do punktu 1 -  Informacja z działalności Stargardzkiego Centrum Kultury za okres  
2013-2014 rok w zakresie regulaminu wynagrodzeń, ilości etatów, nagród,   
ryczałtów samochodowych, rozliczenia rozmów telefonicznych, wydatków remontowych  
i inwestycyjnych.  
 
Informacja ww. złożona przez Pana Andrzeja Kaszubskiego Dyrektora Stargardzkiego 
Centrum Kultury stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kas zubski omówił informację. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga odnośnie rozmów telefonicznych  
z telefonów stacjonarnych powiedział, że można założyć jedną linię telefoniczną do miasta  
i wewnętrzne numery telefoniczne, czyli założyć centralę telefoniczną, co mogłoby 
spowodować pewne oszczędności.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kas zubski powiedział, że nad tą 
sprawą się zastanowi.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o koszty remontowe,  
które w roku 2013 wyniosły 76.704,87 zł, a w 2014 68.389,20 zł.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że na bieżąco są przeprowadzane 
prace remontowe w jednostce. Jak na tak duży obiekt, jego infrastrukturę, to kwota nie jest 
wysoka.  
 
Radny Piotr Wisiński zapytał o amfiteatr. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kas zubski powiedział, że amfiteatr 
jest w zarządzie SCK.  
 
Radny Piotr Wisiński zapytał o remont amfiteatru. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kas zubski powiedział, że SCK 
będzie czyniło starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację remontu 
amfiteatru. Do końca przyszłego roku zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków 
zewnętrznych  
na ten cel. Zostaną zabezpieczone środki w budżecie miasta na projekt budowy amfiteatru, 
ponieważ nie będzie to remont lecz budowa od podstaw.    
 
Więcej pytań nie złożono. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości informację złożoną przez Pana Andrzeja Kaszubskiego 
Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury.  
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 20 listopada 2015 roku o godz. 9.00.  
 



3 
 

Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu,  
Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie Szczecińskim.   
 
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2016. 
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2026.  
 
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2016.  

 
4. Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 10 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
23 października 2015 roku.  
 

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

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

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


