
Protokół nr 26/2017

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu
24 marca 2017 roku.

Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w Ratuszu,
Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 10.15.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 26 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 25/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 10 lutego 2017 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 25/2017
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 10 lutego 2017 roku.

Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

Porządek obrad:

1.  Kontrola oraz sposób realizacji zgłoszonych skarg i wniosków przez mieszkańców miasta
do Prezydenta Miasta Stargard w latach 2014-2016.

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 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 - Kontrola oraz sposób realizacji zgłoszonych skarg i wniosków przez
mieszkańców miasta do Prezydenta Miasta Stargard w latach 2014-2016.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard Paweł Bakun powiedział, że Wydział
Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego skierował do Pełniącego funkcję
Prezydenta Miasta Stargard pismo dotyczące zaplanowanego na dzień 24 marca 2017 roku
porządku obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie. W piśmie tym zawarta
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jest informacja, że zgodnie z art. 258 § 1  pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nadzór i kontrolę nad
przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu
terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne sprawuje Prezes Rady Ministrów
oraz wojewodowie. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie posiada
uprawnień do skontrolowania sposobu realizacji skarg i wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców miasta do Prezydenta Miasta Stargard w latach 2014-2016.

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zestawienie skarg w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. wraz z tabelą ilości skarg
i wniosków stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał o ilość złożonych skarg.

Elżbieta Olewska z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego
powiedziała, że w roku 2014 zostało złożonych 18 skarg.  Wszystkie skargi były bezzasadne.

Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, kto dekretuje skargę do Rady Nadzorczej Stargardzkiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Elżbieta Olewska z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego
powiedziała, że Prezydent Miasta.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy były zalecenia pokontrolne.

Elżbieta Olewska z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego
powiedziała, że protokoły pokontrolne znajdują się w Urzędzie Miejskim przy ulicy Hetmana
Stefana Czarnieckiego.

Radny Ireneusz Gąsiorek poprosił o przesłanie członkom Komisji e-mailem protokołów
pokontrolnych z kontroli Wojewody.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy wpłynęły wnioski.

Elżbieta Olewska z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego
powiedziała, że wnioski nie wpłynęły.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, do kogo zostały złożone
skargi.

Elżbieta Olewska z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego
powiedziała, że do Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że jedna skarga była uzasadniona.

Elżbieta Olewska z Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego
powiedziała, że była to skarga w sprawie pomyłek przy kierowaniu korespondencji
dotyczącej innej osoby.
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Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard Paweł Bakun poprosił o
trzydziestominutową przerwę w obradach w celu umożliwienia zasięgnięcia opinii prawnej
odnośnie udostępnienia protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych przez Wojewodę
kontroli skarg i wniosków.

Przewodniczący Komisji zarządził trzydziestominutową przerwę w obradach Komisji.

Po przerwie Komisja przystąpiła do dalszych obrad.

Na posiedzenie przybyła Magdalena Śmieciuch Radca Prawny Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w poprzedniej kadencji Rady
Miejskiej Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu wykaz przeprowadzonych skarg oraz akta
skarg.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard Paweł Bakun powiedział, że uważa
iż Komisja może dokonać wglądu w dokumentację złożonych skarg.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że zgodnie z art.
258 § 1  pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez organy
jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne sprawuje
Prezes Rady Ministrów oraz wojewodowie. W przypadku Stargardu nadzór i kontrole
sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski. Nikt nie zauważył, że Komisja Rewizyjna ujęła ten
temat w planie pracy Komisji. Nie należy umniejszać kompetencji Wojewody. Chodzi o
zachowanie danych osobowych osób, które złożyły skargę. Sprawy mogą dotyczyć ich
chorób, sytuacji rodzinnych. Wrażliwych danych nie można udostępniać. Mogą zostać
udostępnione dane dotyczące ilości złożonych skarg, czy były bezzasadne czy uzasadnione,
zachowanie terminów. Natomiast nie można dokonać wglądu do merytoryki skarg.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że merytorykę skarg ocenia tylko Wojewoda.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że Wojewoda może
zająć stanowisko w danej skardze. W Kodeksie postępowania administracyjnego wprost
wskazany jest organ sprawujący kontrolę.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Komisja może zapoznać się
z zestawieniem skarg sporządzonym przez Panią Elżbietę Olewską z Wydziału Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że tak.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard Paweł Bakun poprosił o wyjaśnienie
możliwości udostępniania protokołów pokontrolnych Wojewody.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że osoba, której
skarga dotyczy może sobie nie życzyć okazania do wglądu jej sprawy.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że po wyczyszczeniu danych osobowych Komisja
może uzyskać do wglądu protokoły pokontrolne.
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Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że tak.
Jednak w protokole jest mnóstwo danych osobowych, w związku z czym po ich
wyczyszczeniu pozostała część może być mało czytelna. Protokoły nie są nigdzie
zamieszczane.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard Paweł Bakun powiedział, a jeżeli Komisja
zwróci się o okazanie do wglądu protokołów pokontrolnych.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że nastąpi odmowa.

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard Paweł Bakun powiedział, że Komisji
zostanie przedstawiona opinia prawna w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zaproponował, żeby w porządku obrad Komisji
słowo kontrola zamienić na informacja z realizacji zgłoszonych skarg i wniosków przez
mieszkańców miasta do Prezydenta Miasta Stargard w latach 2014-2016.

Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie zgadza się.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w poprzedniej kadencji Komisja
Rewizyjna w swoim planie pracy miała ten temat.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że taki przypadek
nie powinien był się zdarzyć.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że chce być przekonana.

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Magdalena Śmieciuch powiedziała, że art. 258 § 1
pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przypisuje
kompetencje określonemu organowi.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła ponowił propozycję zmiany słowa kontrola
na informację.

Radny Ireneusz Gąsiorek zaproponował, żeby poczekać na opinię prawną.

Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) zdecydowała przenieść ten temat na posiedzenie
Komisji w kwietniu br., po otrzymaniu opinii prawnej.

Do punktu 2 – Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji
odbędzie się  21 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim,  ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17 w Stargardzie.

Tematem posiedzenia będzie:

1.  Kontrola wydatków z budżetu Gminy-Miasta Stargard na Stargardzki Budżet Obywatelski
     w latach 2014-2016.
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2. Sprawy bieżące.
Radna Mariola Łada-Siwiec w nawiązaniu do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego
zgłosiła o podanie:

1) z jakiego IP komputera wysyłano karty zgłoszeniowe; czy z jednego IP wysyłano
kilka lub kilkanaście kart do głosowania,

2) oszacowanie projektów, wstępna i faktyczna kwota – wartość projektu,
3) na jakiej zasadzie jest dokonywana wstępnie weryfikacja projektów,
4) projektów, które nie spełniały warunków formalnych,
5) podziału budżetu obywatelskiego, który został przeznaczony dla szkół i dla

pozostałych inwestycji.

Radny Ireneusz Gąsiorek zgłosił o przedłożenie aktów prawnych, w tym regulaminów bądź
wytycznych na podstawie, których odbywają się wszelkie prace nad Stargardzkim Budżetem
Obywatelskim. Jeżeli były przeprowadzone audyty lub kontrole względem tego zadania,
to prosi o umożliwienie wglądu w niniejsze dokumenty.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga również poprosił o przedłożenie
aktów prawnych odnośnie prac odbywających się nad Stargardzkim Budżetem
Obywatelskim.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 26 posiedzenia Komisji odbytego w dniu
24 marca 2017 roku.

Przewodniczący Komisji
Protokołowała: Michał Bryła   .....................

Jolanta Kanicka  Z-ca Przewodniczącego Komisji
Inspektor                                                  Mariusz Smuga   …………….

   Ireneusz Gąsiorek                           .....................

   Mariola Łada-Siwiec                      …………….

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


