
Protokół nr 19/2016    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu  
19 sierpnia 2016 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz, Rynek 
Staromiejski 1 w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 10.05.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 19 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 obecnych jest 4 radnych,  
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 18/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 czerwca   
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 4 głosach za) przyjęła protokół nr 18/2016 
posiedzenia Komisji w dniu 10 czerwca 2016 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
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. 
 
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 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard  
za I półrocze 2016 roku.  
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Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr 22/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 26 sierpnia. 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do informacji. Zastępca 
Prezydenta powiedział, że nie ma zagrożeń co do wykonania budżetu miasta. 
 
Na posiedzenie doszedł radny Mariusz Smuga. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o koszt utrzymania po realizacji jakiegokolwiek zadania 
inwestycyjnego. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że odnośnie Zintegrowanego 
Centrum Przesiadkowego, to koszt utrzymania będzie duży. Modernizacja amfiteatru, budowa 
parkingów, przebudowa i rozbudowa Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, remont chodników – koszt utrzymana po realizacji 
tych inwestycji będzie większy. Miasto skupiło się na realizacji zadań o charakterze 
rozwojowym. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec w nawiązaniu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
powiedziała, że jego funkcjonowanie powinno ulec polepszeniu. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Miasto z Powiatem Stargardzkim 
prowadzi rozmowy na temat funkcjonowania służby zdrowia w mieście. Miasto się nie 
odcina, ale Powiat Stargardzki musi wziąć pełną odpowiedzialność. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa powiedziała, że jest to zadanie Powiatu 
Stargardzkiego. Natomiast Miasto ma pomysł, sugestie na lepsze funkcjonowanie SOR 
polegający na segregacji pacjentów – kto może poczekać a kto musi zostać przyjęty 
natychmiast, a także dodatkowego lekarza. Miasto może omówić sytuację ze Starostą 
Stargardzkim i dyrektorem szpitala, ale nie może przejąć nie swoich kompetencji.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, jakie są możliwości współpracy ze szpitalem, czego 
Miasto oczekuje od Powiatu. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że organem założycielskim jest 
Powiat. Dyrektor szpitala powinien wypowiedzieć się odnośnie funkcjonowania służby 
zdrowia. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że w budżecie miasta jest przewidziana pewna kwota 
dla szpitala. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że w tym roku nie została ujęta, 
ponieważ nie został zgłoszony wniosek ze strony Powiatu Stargardzkiego. Gdy był złożony 
wniosek, to szpital otrzymywał 400 tys. zł z przeznaczeniem na zadania remontowe  
i inwestycyjne.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że szpital nie jest w stanie sobie poradzić. Powiat 
Stargardzki nie stara się o pozyskanie środków zewnętrznych. Natomiast Miasto stara się coś 
wypracować, a druga strona mimo rozmów nie jest aktywna.  
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Przewodniczący Komisji Michał Bryła w nawiązaniu do działu 921 Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego do dofinansowania działalności bieżącej Stargardzkiego Centrum 
Kultury, zapytał, czy w drugim półroczu SCK otrzyma również dofinansowanie. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że na dzień dzisiejszy, to nie 
przewiduje się dofinansowania w drugim półroczu. Dyrektor SCK pozyskuje środki 
zewnętrzne, przeprowadza reorganizację placówki, obniżając tym samym koszty utrzymania. 
Jednak w 100 % nie zagwarantuje, że miasto nie dofinansuje Stargardzkiego Centrum 
Kultury.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że bezcelowe jest funkcjonowanie Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skoro nie ma przymusu leczenia 
odwykowego. Nie jest to skuteczne.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa powiedziała, że dużo osób korzysta z tej formy 
pomocy. Jest specjalny fundusz na funkcjonowanie tej Komisji.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że około 100 rodzin trafia do tej 
Komisji. Jeżeli 30, 40 przetrwa i po przebytej terapii połowa z nich przestanie spożywać 
alkohol, to warto.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek w nawiązaniu do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, 
powiedział, że miasto będzie dążyć do jego uregulowania.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że zadanie to pasuje do Powiatu 
Stargardzkiego, bo większy obszar będzie objęty niż miasta, ale bardziej pasuje do PKP, które 
nie jest tak bardzo zainteresowane. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe jest elementem 
strategii miasta o charakterze gospodarczym, rozwojowym.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że przewozy BUS można byłoby 
przenieść do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że decyduje Powiat Stargardzki.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że nie rozumie PKP, iż nie jest 
zainteresowane, bo dla PKP będzie to korzystne.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że bardzo istotne jest to, żeby była 
nowoczesna infrastruktura kolei, miedzy innymi przebudowa wiaduktu kolejowego. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta 
Stargard za I półrocze 2016 roku. 
 
Do punktu 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.  
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Informacja stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr 22/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, 
Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 26 sierpnia. 
 
Informację omówił Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając przy omawianiu informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za I półrocze 2016 roku, gdzie 
członkowie Komisji zadawali pytania. 
Komisja przyjęła do wiadomości informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku. 
 
Do punktu 3 – Sprawy bieżące. 
 
Wniosek Stowarzyszenia Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie o nadanie nazwy 
„Żołnierzy Wyklętych” nowo wybudowanemu rondu na skrzyżowaniu ulicy Tadeusza 
Kościuszki z ulicą Spokojną w Stargardzie.   
 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem nie wyraziła sprzeciwu.  
 
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 23 września 2016 roku  
o godz. 9.00 w Książnicy Stargardzkiej, ul. Mieszka I 1.   
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 
1.  Informacja z działalności Książnicy Stargardzkiej za lata 2014-2015 w zakresie 
regulaminu   
     wynagrodzeń,   ilości  etatów,   nagród,   ryczałtów  samochodowych,  rozliczenia  
rozmów    
     telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych.  
 
2.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 19 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
19 sierpnia 2016 roku.  

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

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

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


