
Protokół nr 12/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 18 grudnia 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz,  
Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 9.45.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 12 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 byli wszyscy,  
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.  
 
Protokół nr 11/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 listopada   
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 nr11/2015 
posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2015.  
 
2.  Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.   
 
3.  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 –  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2015. 
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2015. 
 
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Do punktu 2 – Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.  
   
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2016 rok.  
 
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Do punktu 3 – Sprawy bieżące.  
 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania 
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności na terenie miasta Stargard Szczeciński. 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że Pan Prezydent wystąpił z pismem 
do Rady Miejskiej o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad Komisji i sesji Rady 
Miejskiej. W związku z czym projekt uchwały nie będzie rozpatrywany.  

 
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa. 
 
Projekt uchwały stanowi załączniki nr 7 do protokołu.  
 
Komisja większością głosów (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się) pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 22 stycznia 2015 roku o godz. 9.00 w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
Stargard Sp. z o.o. – ul. Księcia Bogusława IV 15 – Składowisko Odpadów w Łęczycy.    
 
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1.  Zapoznanie się z funkcjonowaniem Zakładu, ocena sposobu zagospodarowania odpadów. 
 
2.  Sprawy bieżące 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 12 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
18 grudnia 2015 roku.  

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

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

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


