
Protokół nr 22/2016    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu  
25 listopada 2016 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu,  
Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 10.05.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 22 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 21/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 października   
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 21/2016 
posiedzenia Komisji w dniu 21 października 2016 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2017. 
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2017-2028.  
 
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017.  

 
4. 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. 
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Do punktu 1 -  Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2017. 
 
Projekt budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2017 wraz z materiałami informacyjnymi 
stanowi załącznik nr 25 do Protokołu nr 25/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 25 listopada 2016 roku. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do projektu budżetu 
Gminy-Miasta Stargard na rok 2017 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2017-2028.  
Zastępca Prezydenta powiedział, że zadania do realizacji mają charakter rozwojowy.  
W roku 2017 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości około 5 mln. zł.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek w nawiązaniu do budowy Zintegrowanego Centrum 
Przesiadkowego powiedział, że miasto jest inicjatorem realizacji tego zadania, ale uważa,  
iż jest to zadanie Powiatu Stargardzkiego. Koszt realizacji zadania jest potężny. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Powiat nie miałby możliwości 
pozyskania dofinansowania na realizację tego zadania. W ramach budowy Zintegrowanego 
Centrum Przesiadkowego planuje się między innymi budowę ronda na skrzyżowaniu  
ulicy Szczecińskiej, Generała Józefa Bema, Towarowej, 11 Listopada, w tym przebudowę  
ulic na odcinkach dojazdowych do skrzyżowania, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę 
oświetlenia. Ponadto planuje się wykonanie układu komunikacyjnego w ramach budowy 
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego obsługującego funkcje transportu zbiorowego.  
Za 2 bądź 3 lata będą widoczne zmiany na tym terenie. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że mało jest miejsc parkingowych w centrum 
miasta jak np. na osiedlu Tysiąclecia.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że przy ulicy Generała Józefa Bema 
będzie budowany duży parking, co rozwiąże problem ulicy Wojska Polskiego, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Skarbowej.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że projekt budowy Zintegrowanego Centrum 
Przesiadkowego bardzo jej się podoba.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że następuje obumieranie dzielnic. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że zostanie zmniejszona cena lokali 
mieszkaniowych, aby ludzie pracowali i mieszkali w Stargardzie, żeby nie odchodzili  
poza miasto. Jest przeprowadzana analiza mieszkaniowa. Zintegrowane Centrum 
Przesiadkowe nie spowoduje obumierania.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał o modernizację amfiteatru. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że modernizacja amfiteatru, Pływalni 
Miejskiej jest możliwa w najbliższym czasie do zrealizowania.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o skutki finansowe odnośnie odbioru odpadów 
komunalnych. Na odbiór odpadów przetarg wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
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Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że nie ma skutku w cenie za odbiór 
odpadów.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że cena pozostaje bez zmian. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział: tak. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy przekazywane subwencje jak np. oświatowa  
są wystarczające. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że od lat są niewystarczające.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał  
pod głosowanie projekt budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2017. 
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu  
Gminy-Miasta Stargard na rok 2017. 
 
Do punktu 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2017-2028. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do Protokołu nr 25/2016 posiedzenia Komisji 
Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 25 listopada 
2016 roku.  
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2017-
2028. 
 
Do punktu 3 - Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017. 
 
Komisja ustaliła, że plan pracy opracuje i przyjmie na następnym posiedzeniu Komisji. 
 
Do punktu 4 – Sprawy bieżące.  
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 19 grudnia 2016 roku, godz. 8.30  
w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie.  
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 
1.  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2016.  
 
2.  Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.   
 
3.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 22 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
25 listopada 2016 roku. 
 



4 
 

  
                     Przewodniczący Komisji                                               

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

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

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


