
Protokół nr 23/2016    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu  
19 grudnia 2016 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu,  
Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie w godzinach od 8.30 do 8.45.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 23 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.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że z uwagi na krótkie terminy pomiędzy 
posiedzeniami przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku nastąpi  
na następnym posiedzeniu Komisji.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2016.  
 
2.  Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.   
 
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 - Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2016. 
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej za rok 2016. 
 
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 



2 
 

Do punktu 2 - Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017. 
 
Komisja opracowała i przyjęła jednogłośnie (przy 5 głosach za) plan pracy Komisji  
na rok 2017. 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
na 2017 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Do punktu 3 – Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 27 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z 
o.o. przy ulicy Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie. 
 
Tematem posiedzenia będzie: 
 
1.  Zapoznanie się z działalnością i gospodarką finansową Funduszu Poręczeń Kredytowych    
     Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności Spółki za 2015 rok.  
 
2.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 23 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
19 grudnia 2016 roku.  
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