
 
Protokół nr 24/2017    

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu  
27 stycznia 2017 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Pierwszej 
Brygady 35 w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 9.40.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 24 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, Prezesa 
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4  
do protokołu.  
 
Zwrotne potwierdzenie odbioru ww. zawiadomienia przez Fundusz Poręczeń Kredytowych  
Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z wygaszeniem z dniem  
26 stycznia 2017 roku przez Komisarza Wyborczego mandatu Pana Sławomira Pajora 
Prezydenta Miasta Stargard wszelkie upoważnienia Zastępców Prezydenta Miasta Stargard 
również wygasły. Mając na uwadze zaistniałą w mieście sytuację wynikającą z nagłej śmierci 
Pana Prezydenta na dzisiejsze posiedzenie Komisji w celu dalszego zabezpieczenia realizacji 
bieżących spraw miasta zaprosiłem Pana Rafała Zająca, Panią Ewę Sowę. Zgodnie z § 67 ust. 
4 Statutu Miasta osoby zaproszone na posiedzenie pełnoprawnie uczestniczą w posiedzeniu  
z możliwością zabierania głosu bez konieczności pisemnego wnioskowania w tym względzie.  
 
Protokół nr 22/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 listopada 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 22/2016 
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2016 roku.  
 
Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 grudnia 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 23/2016 
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 grudnia 2016 roku. 
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
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Porządek obrad: 
 
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. 
 
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 osoba pełniąca funkcję Prezydenta 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 – Zapoznanie się z działalnością i gospodarką finansową Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności Spółki za 2015 rok. 
 
Informacja z działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  za rok 2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Pan Rafał Zając powiedział, że działalność Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
ma ogromne znaczenie. Spółka odniosła bardzo wiele sukcesów. Prezes Spółki jest niezwykle 
profesjonalnym w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej.  
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk  
na podstawie przedłożonej członkom Komisji na obecnym posiedzeniu informacji, 
stanowiącej załącznik nr 7 do protokołu, omówił działalność Spółki – działalność 
poręczeniową w Polsce; regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych; informacje o 
Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o.; cele działalności Funduszu 
Poręczeń Kredytowych; istotę poręczenia; projekty w ramach Inicjatywy JEREMIE - 
poręczenia; udzielone poręczenia; strukturę poręczeń według gmin; projekty w ramach 
Inicjatywy JEREMIE - pożyczki; strukturę pożyczek według gmin. Ponadto Prezes 
powiedział, że działalność poręczeniowa wiąże się  
z ryzykiem żądania przez instytucje finansowe współpracujące z Funduszem wypłaty 
poręczenia w przypadku nie spłacenia przez przedsiębiorcę kredytu objętego poręczeniem. 
Fundusz posiada opracowane zasady tworzenia rezerw ogólnych i celowych związanych  
z działalnością w zakresie udzielania pożyczek i udzielania poręczeń. Fundusz od początku 
funkcjonowania Inicjatywy JEREMIE, tj. od 2010 roku złożył do Menadżera Funduszu 
Powierniczego JEREMIE 4 wnioski dotyczące przyznania limitu reporęczenia. W przypadku 
ogłoszenia nowych konkursów przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE 
dotyczących przyznania limitu reporęczenia lub limitu pożyczki globalnej Fundusz będzie 
składał stosowne wnioski o dofinansowanie. Rozpowszechnianie informacji o Funduszu i 
jego ofercie odbywa się poprzez organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych  
dla przedsiębiorców. 
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Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała w jaki sposób Spółka się reklamuje. 
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk 
powiedział, że poprzez ulotki, materiały dostarczane do banków, jak również  na stronie 
internetowej Spółki. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy Fundusz współpracuje z Powiatowym 
Urzędem Pracy. 
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk 
powiedział, że tak. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że w roku 2000 poręczenie było dużo wyższe niż 
w innych latach.  
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk 
powiedział, że Fundusz otrzymał większe dofinansowanie.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy Spółka podlega kontrolom państwowym odnośnie 
operowania środkami finansowymi, czy posiada ubezpieczenie, bo mogą się wydarzyć różne 
sytuacje. Czy Pan Prezes myśli o innej formule finansowej, jak widzi perspektywę dalszego 
funkcjonowania Spółki.  
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk 
powiedział, że kontroli dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o kontrole zewnętrzne. 
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk 
powiedział, że w 2014 roku kontrolę przeprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. Kontrolę 
również przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Innych kontroli nie było. Ubezpieczenia Spółka nie posiada. Jest tu ryzyko Spółki. 
 
Pan Rafał Zając powiedział, że ryzyko Spółka przyjmuje na siebie.  
 
Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pan Krzysztof Furmańczyk 
powiedział, że odnośnie perspektyw na przyszłość, to Spółka liczy na dalszą współpracę z 
Inicjatywą JEREMIE w celu otrzymania dofinansowania. Spółka będzie składała wnioski  
o dofinansowanie. W związku z czym Spółka będzie brała udział w konkursach. Planowane 
jest dalsze organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, spotkania z przedsiębiorcami.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła  zamknął 
dyskusję.    
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące. 
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 10 lutego 2017 roku o godz. 9.00  
w Żłobku Miejskim „Leśna Polana”, os. Zachód A 4 w Stargardzie. 
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Tematem posiedzenia będzie: 
 
1.  Ocena gospodarowania środkami finansowymi przez Żłobek Miejski „Leśna Polana”  
       za lata 2014-2015. 
 
2.    Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 24 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
27 stycznia 2017 roku.  
 

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

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

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


