
Protokół nr 16/2016    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego  
w dniu 22 kwietnia 2016 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym,  
w Bastei, Park Piastowski 1 w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 10.50.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 16 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 Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie oraz aa stanowią kolejno 
załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Protokół nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 1 kwietnia   
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 nr 15/2016 
posiedzenia Komisji w dniu 1 kwietnia 2016 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1.  Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji przedmiotowej 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 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 - Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 2014-2015. 
 
Komisja weryfikowała: dokumentację dotyczącą wydatkowania dotacji przedmiotowej przez 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie w latach 2014-2015 stanowiącą 
załącznik nr 5 do protokołu; roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz sprawozdanie  
z działalności za 2014 rok; informację z działalności za 2015 rok.  
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Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego Marcin Majewski omówił działalność  
Muzeum.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że przychody spadły w stosunku do roku 2014. 
 
Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego Marcin Majewski powiedział,  
że wpływy z archeologii czasem są wyższe a czasem niższe. Natomiast w czwartki wstęp jest 
wolny, w związku z czym frekwencja zwiedzających jest znacznie większa.   
 
Główna Księgowa Muzeum Archeologiczno-Historycznego Teresa Czajewska 
powiedziała, że w dniu wczorajszym, tj, w czwartek Basteję odwiedziło 80 osób. Liczba osób 
zwiedzających Muzeum zwiększyła się.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w roku 2015 Muzeum nie otrzymało 
dotacji ze Starostwa Powiatowego. 
 
Główna Księgowa Muzeum Archeologiczno-Historycznego Teresa Czajewska 
powiedziała, że w tym roku Muzeum otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Muzeum otrzymało dotację  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Główna Księgowa Muzeum Archeologiczno-Historycznego Teresa Czajewska 
powiedziała, że były złożone 3 projekty w celu pozyskania środków zewnętrznych.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał o podatek VAT. 
 
Główna Księgowa Muzeum Archeologiczno-Historycznego Teresa Czajewska 
powiedziała, że w roku 2015 Muzeum otrzymało zwrot naliczonego podatku VAT w 
wysokości 79% a obecnie 78%.   
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o odsprzedaż energii. 
 
Główna Księgowa Muzeum Archeologiczno-Historycznego Teresa Czajewska 
powiedziała, że związane to jest z wynajmującymi pomieszczenia Muzeum. Zwracają koszt 
zużytej energii i za ogrzewanie.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono.  
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za – jeden 
członek Komisji nie brał udziału w głosowaniu, opuścił salę obrad Komisji) nie stwierdziła 
żadnych nieprawidłowości odnośnie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 2014-2015.  
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli i podpisali protokół kontroli z przeprowadzonej 
kontroli w dniu 22 kwietnia 2016 roku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym,  
w Stargardzie odnośnie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 2014-2015.  
 
Po dopełnieniu procedury kontrolnej określonej w Statucie Miasta Stargardu pismo wraz  
z protokołem kontroli skierowane do Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego  
w Stargardzie; Prezydenta Miasta Stargard; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
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Miejskiej; Rady Miejskiej w Stargardzie przekazujące sprawozdanie z przeprowadzonej 
kontroli stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  
Do punktu 2 – Sprawy bieżące. 
 
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 maja 2016 roku  
o godz. 9.00 w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Portowa 3 w Stargardzie.    
Tematem posiedzenia będzie: 

1. Ocena gospodarowania środkami finansowymi przez Młodzieżowy Dom Kultury  
za lata 2014-2015.  

2. Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 16 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
22 kwietnia 2016 roku.  

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

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

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


