
Protokół nr 18/2016    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego  
w dniu 10 czerwca 2016 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w  Urzędzie Miejskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17  
 w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 10.40.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 18 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 oraz aa 
stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Protokół nr 17/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 maja   
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 17/2016 
posiedzenia Komisji w dniu 20 maja 2016 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1.   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2015.  
2.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2015.  
3. Wypracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
      Miasta Stargard.  
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard 
      za rok 2015.  
5.   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 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2015. 
   
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2015  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  
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za 2015 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2015 r. Gminy-Miasta Stargard stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła 
uchwała NR XCIII.174.2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Miasta Stargard za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia, który 
pozytywnie zaopiniował sprawozdanie wraz z informacją. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do sprawozdania. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, w jaki sposób jest konstruowany budżet miasta.  
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor przedstawił zasady tworzenia budżetu miasta. 
 
Skarbnik Miasta Emilia Reszka powiedziała, że dużo pracowników pracuje nad tworzeniem 
nowego budżetu miasta.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała o pozycje niezrealizowane. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że zadania te przechodzą do realizacji  
w roku następnym. Na konkretne zadania są rezerwowane środki jako wydatki niewygasające.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, jeżeli przedsiębiorca zwiększa 
zatrudnienie pracowników, to może ze zwolnienia od tego podatku skorzystać. Są umorzenia, 
odroczenia w spłacie, rozłożenia na raty. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany.  
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że zwolnienie od podatku musi zostać 
uzasadnione bardzo ważnymi powodami.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że są obawy co do zestawienia wpływów i kosztów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Są pozycje, że koszty rosną, co źle rokuje. Nie widzi możliwości dofinansowania z kredytów.  
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że Spółka świadczy usługi na rzecz miasta. 
Miasto płaci Spółce na podstawie zawartej umowy np. z korzystania z pływalni miejskiej  
za lekcje nauki pływania przez szkoły.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Spółka będzie realizowała 
podstawowe zadanie, czyli modernizację pływalni miejskiej. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że realizuje również wymianę tartanu  
na boisku przy ulicy Sportowej. Gospodarka finansowa Spółki jest specyficzna.   
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że oburza ją brak ratowników na plaży nad 
jeziorem Miedwie w Zieleniewie. W związku z tym, iż są słoneczne dni, to na plaży 
przebywa bardzo dużo dzieci. 
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Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że jeszcze nie został rozpoczęty sezon letni. 
Ratownicy są na plaży, gdy kąpielisko jest otwarte. Jeżeli ktoś wchodzi do wody przed 
otwarciem plaży, to czyni to na własną odpowiedzialność.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że miasto przekazuje Spółce 3 mln zł, więc można 
rozważyć kwestię ratowników. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że porozmawia z Zarządem Spółki  
o rozważeniu możliwości objęcia opieką kąpielisko w Zieleniewie, w zakresie 
bezpieczeństwa.   
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał 
sprawozdanie pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących 
się) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard  
za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za 2015 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 
na dzień 31.12.2015 r. Gminy-Miasta Stargard. 
 
Do punktu 2 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard  
za rok 2015. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za 2015 r. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Skarbnik Miasta Emilia Reszka dokonała wprowadzenia do sprawozdania.  
 
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących 
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za 2015 r. 
 
Do punktu 3 - Wypracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Stargard. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła odczytał opinie pozostałych stałych Komisji  
Rady Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard   
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za 2015 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 
na dzień 31.12.2015 r. Gminy-Miasta Stargard oraz do projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-
Miasta Stargard  
za 2015 r.  
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Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 6 do protokołu; Komisji 
Społecznej załącznik nr 7 do protokołu; Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju załącznik  
nr 8 do protokołu; Komisji Gospodarczej załącznik nr 9 do protokołu. 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących 
się) wystąpiła z wnioskiem w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stargard absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z pismem przewodnim skierowanym do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie o zaopiniowanie wniosku stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu.  
 
Do punktu 4 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Stargard za rok 2015. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących 
się) wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Stargard z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.  
 
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Do punktu 5 – Sprawy bieżące.  
 
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 19 sierpnia 2016 roku  
o godz. 9.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz, Rynek Staromiejski 1  
w Stargardzie.    
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 
1.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za I półrocze 2016 
roku.  
 
2.   Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard   
      na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.  
 
3.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 18 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
10 czerwca 2016 roku.  

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

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


