
Protokół nr 14/2016    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego  
w dniu 19 lutego 2016 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych, ul. Warszawska 9A w Stargardzie  w godzinach od 9.00 do 10.40.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 14 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 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie oraz aa stanowią kolejno załącznik  
nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Protokół nr 13/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia   
2016 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 nr13/2016 
posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2016 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Zakres działalności. Ocena gospodarowania środkami finansowymi przez Miejską Komisję    
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2014-2015.  
 
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. 
 
Do punktu 1 - Zakres działalności. Ocena gospodarowania środkami finansowymi  
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2014-2015.  
 
Informacja z wykorzystania środków finansowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za lata 2014-2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Bojarska przedstawiła  
na podstawie przedłożonej informacji funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych w Stargardzie.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, gdzie są kierowane osoby zgłaszające się z 
problemem narkomani.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Bojarska powiedziała,  
że do punktu MONAR, działający w Centrum Socjalnym Caritas przy ulicy Zygmunta 
Krasińskiego w Stargardzie.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy są podejmowane działania profilaktyczne. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Bojarska powiedziała: nie. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że programy profilaktyczne  
są realizowane przez nauczycieli przygotowanych przez specjalistów, w szkołach 
podstawowych i w gimnazjach. Priorytetowym  działaniem w zakresie profilaktyki jest 
realizacja programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”. W szkołach są realizowane edukacyjne 
programy profilaktyczne. Programy są również realizowane przez specjalistę terapii 
uzależnień, psychologa, lekarza psychiatrę.   
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie oceniła gospodarowanie środkami 
finansowymi przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za lata 2014-2015.  
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące.  
 
Wniosek o nadanie Panu Piotrowi Myncowi tytułu Honorowego Obywatela  
Miasta Stargardu złożony do Rady Miejskiej przez Prezydenta Miasta Stargard w dniu  
12 lutego 2016 roku.  
Wniosek stanowi załącznik nr 6  do protokołu.   
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że w okresie pełnienia funkcji  
Prezesa Zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Pan Piotr Mync miał znaczący wpływ na kreowanie polityki mieszkaniowej miasta Stargard, 
rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego oraz rewitalizacji wybranych obszarów  
miasta. Był współkreatorem polityki mieszkaniowej miasta Stargard, mając udział  
w jej zintegrowaniu z polityką społeczną, a także w sposobie potraktowania miejskiego 
zasobu mieszkaniowego i zasobu Spółki jako jednolitego zbioru, w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób o umiarkowanych dochodach, niezamożnych i najuboższych. W 
okresie pełnienia przez Pana Piotra Mynca funkcji Prezesa Zarządu Stargardzkiego TBS Sp. z 
o.o. miasto wprowadziło nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania mieszkań, których 
realizatorem jest Stargardzkie TBS Sp. z o.o. Miasto uzyskuje od Spółki lokale  
mieszkalne dla osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu miasta. Pan Piotr Mync 
doprowadził do rozwoju systemu mieszkalnictwa wspomaganego realizowanego w ramach  
Programu „Potrzebny Dom”. Program obejmował mieszkalnictwo dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo – podprogram „Bez Barier”.  
W okresie sprawowania przez Pana Piotra Mynca funkcji Prezesa Zarządu Stargardzkiego 
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TBS Sp.  z o.o.  Program  poszerzono  o  mieszkalnictwo  dostosowane  do  potrzeb  innych  
osób,  
 
potrzebujących szczególnego wsparcia: starszych, opuszczających pieczę zastępczą, dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Doceniając znaczący wpływ  
na politykę mieszkaniową miasta Stargard i realizację na terenie miasta nowatorskich 
rozwiązań w mieszkalnictwie nadanie Panu Piotrowi Myncowi tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Stargardu jest zasadne.  
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie zaakceptowała wniosek o nadanie  
Panu Piotrowi Myncowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Stargardu.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o zbycie mienia komunalnego.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że uległo zmniejszeniu.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35.    
 
Tematem posiedzenia będzie: 
  
1.  Zagospodarowanie Stargardzkiego Parku Przemysłowego. 
   
2.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 14 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
19 lutego 2016 roku.  

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

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

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


