
Protokół nr 27/2017

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu
21 kwietnia 2017 roku.

Członkowie Komisji zebrali się w Urzędzie Miejskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
w Stargardzie w godzinach od 9.00 do 10.20.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 27 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 26/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 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 26/2017
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 24 marca 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. Kontrola wydatków z budżetu Gminy-Miasta Stargard na Stargardzki Budżet Obywatelski
    w latach 2014-2016.

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

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w dniu 20 kwietnia została
dostarczona opinia prawna dotycząca możliwości ujawniania danych osobowych zawartych w
materiałach dotyczących rozpatrywani9a skarg kierowanych do Prezydenta Miasta oraz
badania poprawności rozpatrywania tych skarg przez Wojewodę.

Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, żeby materiały nie były
dostarczane w ostatniej chwili.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że materiały powinny być dostarczane
tydzień przed posiedzeniem Komisji.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że Komisja Rewizyjna jest zobowiązana
do zachowania tajemnicy. W opinii prawnej przywoływany jest art. 258 Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że nadzór i kontrolę nad załatwianiem
skargi sprawuje Wojewoda.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że źle się stało, iż został ten temat wpisany do
planu pracy Komisji.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Komisji
była propozycja zmiany słowa kontrola na informację.

Radny Ireneusz Gąsiorek zwracając się do radnego Mariusza Smugi, zapytał, jakie są jego
oczekiwania.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że chciałby się
dowiedzieć, czy rozpatrywane skargi zostały przekazane właściwą drogą.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że skargi właściwą drogą zostały przekazane.
Zasadność rozpatrzonych skarg od strony merytorycznej przysługuje Wojewodzie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że protokoły pokontrolne
Wojewody Zachodniopomorskiego są zamieszczone w Internecie w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP). W związku z czy nie widzi problemu zajęcia się tym tematem przez
Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zaproponował zmianę słowa kontrola na informację.

Komisja większością głosów (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym się) opowiedziała się
za propozycją Przewodniczącego Komisji.
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Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że Komisja nie powinna kontrolować
zgłoszonych skarg przez mieszkańców. Komisja zapoznała się z przedłożoną na poprzednim
posiedzeniu informacją w tym temacie.

Komisja przystąpiła do realizacji następnego punktu porządku obrad.

Do punktu 2 - Kontrola wydatków z budżetu Gminy-Miasta Stargard na Stargardzki Budżet
Obywatelski w latach 2014-2016.

Odpowiedź na wniosek Komisji zgłoszony na poprzednim posiedzeniu Komisji dotycząca
wyżej wymienionego tematu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarządzenie nr 289/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 9 sierpnia 2013 roku
w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Stargard
Szczeciński, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarządzenie nr 102/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Stargard
Szczeciński, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarządzenie nr 186/2015 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 17 czerwca 2015
roku w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta
Stargard Szczeciński na 2016 r., stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarządzenie nr 101/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie
zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2017, stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że został opracowany nowy regulamin zasad oraz
trybu tworzenia i realizacji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel omówił zmiany regulaminu. Sekretarz powiedział, że
wprowadzone zmiany były konsultowane z mieszkańcami.  Sekretarz kontynuując
powiedział, że do 300 000 zł wzrasta kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców w
ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018 na realizację projektu. Stargardzianie
będą mogli zgłaszać pomysły do realizacji we wszystkich częściach miasta, niezależnie od
miejsca zamieszkania. W Internecie zostaną zamieszczone skany formularzy projektów
poddanych pod głosowanie. Głosowanie będzie prowadzone w Internecie i za pomocą
papierowych kart dostępnych w Urzędzie Miejskim i na stronie internetowej.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że brak w informacji na temat ilości oddanych
głosów.

Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel powiedział, że ilość oddanych głosów jest zamieszczona
na stronie internetowej.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że ilość głosów z roku
na rok wzrasta.
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Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel powiedział, że jest na podobnym poziomie, ponad
10 tysięcy.

Przewodniczący Komisji Michał Brył zapytał o Gloriettę postawioną w parku Bolesława
Chrobrego.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że zadanie zostało powierzone Wydziałowi
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, a powinno Wydziałowi Inżynierii i Ochrony
Środowiska, to być może nie byłoby problemu. Wykonawca w terminie do 21 grudnia
2016 roku miał zakończyć prace. Wykonawca zapewnił, że terminu dotrzyma. Jednak do 30
grudnia 2016 roku prac nie zakończył. Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
popełnił błąd, bowiem podpisał, że zadanie zostało zrealizowane. Prezydent Miasta podpisał,
bo nie wiedział, że realizacja Glorietty nie jest zakończona. Wykonawcy została wypłacona
pełna kwota. Kary umowne nie zostały naliczone. Oszacowano rzeczywiste wykonanie w 50
%.
Na początku stycznia 2017 roku Naczelnik powiedział Prezydentowi Miasta, co zrobił.
Naczelnik przekroczył swoje uprawnienia. Oszacowano, że zadanie zostało wykonane w 50
%. Wykonawca wpłacił pozostałą kwotę na rachunek Urzędu Miejskiego i prace realizował.
Wykonawca zakończenie prac zgłosił 20 stycznia 2017 roku. Zgłoszona sprawa do
Prokuratury została umorzona, ponieważ nie było szkody dla budżetu miasta. Prokuratura
uznała, że nie było złych aspektów Naczelnika. Naczelnik złożył wypowiedzenie z pracy do
końca kwietnia 2017 roku.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że to nie są proste sprawy. Nastąpił ciężki epizod
życiowy. Straty finansowej nie było.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy Naczelnik sam złożył wypowiedzenie.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że tak. Zachował się honorowo.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie została podana ilość oddanych głosów,
a ludzie o to pytają.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że ilość głosów jest podana w
Internecie.

Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel powiedział, że została udzielona pisemna odpowiedź
ściśle na pytania Komisji.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że specjalnie są zaniżane kwoty projektów.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że są to tylko kwoty szacunkowe.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że doprecyzowana wycena do możliwości
projektanta.

Prezydent Miasta Rafał Zając w odniesieniu do fontanny na os. Zachód powiedział, że
wnioskowana kwota 180 tys. zł a okazało się, iż ponad 200 tys. zł. W pierwszym
postępowaniu przetargowym nastąpiło przekroczenie kwoty. W drugim postępowaniu
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nastąpiło przekroczenie kwoty. Dokumentacja była opracowana. Należało podjąć decyzję
realizować, czy nie realizować. Zapadła decyzja, żeby realizować.

Radna Łada-Siwiec powiedziała, że to jest bardzo ważne.
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że przy budowie parkingu wnioskowana
kwota 150 tys. zł, a po przetargu 104 tys. zł.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że w rejonie ulicy Wojska Polskiego,
Marii Konopnickiej nie ma placu zabaw.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że w śródmieściu są. Place zabaw są realizowane
na terenach miejskich.

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że na place zabaw przy szkołach nie można
wjeżdżać z dziecięcymi wózkami.

Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel powiedział, że plac zabaw użytkowany jest przez szkołę
do godziny 15.00, 16.00., a w późniejszych godzinach dla dzieci. Natomiast nie było
sygnałów, że nie można wjeżdżać z dziecięcymi wózkami.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że społeczeństwo uważa, że zbyt dużo idzie na
szkoły.
Radny zaproponował, żeby temat ten przesunąć na następne posiedzenie Komisji.

Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) poparła propozycję radnego Ireneusza Gąsiorka,
że stanowisko wypracuje na następnym posiedzeniu Komisji.

Do punktu 3 – Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji
odbędzie się  26 maja 2017 roku o godz. 9.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczecińska 35 w Stargardzie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną
    odpowiedzialnością oraz kontrola wydatkowania dotacji przekazywanej przez Gminę-
    Miasto Stargard za lata 2014-2016.

2.   Sprawy bieżące

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 27 posiedzenia Komisji odbytego w dniu
21 kwietnia 2017 roku.

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

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

   Mariola Łada-Siwiec                      …………….

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


