
Protokół nr 3/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 20 lutego 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Oczyszczalni Ścieków, ul. Michała Drzymały 65  
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 10.40.   
 
Komisja obejrzała obiekty w Oczyszczalni Ścieków, z których funkcjonowaniem zapoznał 
Prezes MPGK Sp. z o.o. Pan Sebastian Szwajlik, Dyrektor MPGK Sp. z o.o. ds. Techniczno-
Eksploatacyjnych Pan Piotr Tomczak oraz Mistrz Oczyszczalni Ścieków Pan Waldemar 
Jackiewicz.   
 
Do rozpatrzenia spraw merytorycznych Komisja udała się do sali konferencyjnej Spółki  
mieszczącej się przy Oczyszczalni Ścieków.    
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 3 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 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie 
Szczecińskim oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Pismo skierowane do Prezydenta Miasta informujące o zmianie miejsca posiedzenia Komisji, 
że zamiast w MPGK Sp. z o.o. przy ul. Stefana Okrzei 6 odbędzie się w Oczyszczalni 
Ścieków przy ul. Michała Drzymały 65 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Protokół nr 2/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 stycznia 2015 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 2/2015 posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Informacja  dotycząca   zadania   inwestycyjnego  realizowanego  przez  MPGK  Sp.  z o.o.     
    odnośnie  kanalizacji  w  obrębie  zlewni  jeziora  Miedwie  wraz  z  budową   oczyszczalni   
    ścieków oraz prezentacja innych kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych  
    i planowanych do realizacji.  
 
2. Sprawy bieżące. 
 
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego 
posiedzenia. 
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Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu Szczecińskiego 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 - Informacja  dotycząca   zadania   inwestycyjnego  realizowanego  przez  
MPGK  Sp. z o.o. odnośnie  kanalizacji  w  obrębie  zlewni  jeziora  Miedwie  wraz z  
budową   oczyszczalni ścieków oraz prezentacja innych kluczowych projektów 
inwestycyjnych realizowanych i planowanych do realizacji. 
 
Informacja o realizacji projektu pn. „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński” 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik omówił zadania zawarte w ww. informacji.  
 
Radny Mariusz Smuga zapytał o zawarty kontrakt na realizację projektu pn. „Ochrona wód  
j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków  
w aglomeracji Stargard Szczeciński”. 
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik powiedział, że z przyczyn leżących po stronie wykonawcy wypowiedziany został 
kontrakt pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Stargardzie 
Szczecińskim”, realizowany przez Konsorcjum firm. W następstwie wypowiedzenia 
kontraktu w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę, z którą został podpisany 
kontrakt  
pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Stargardzie 
Szczecińskim – dokończenie realizacji”, na kontynuację rozpoczętej na Oczyszczalni 
Ścieków inwestycji. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Wykonawca rozpoczął 
organizację zaplecza budowy i realizację robót zgodnie z kontraktem. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy taką sytuację dopuszcza ustawa Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik powiedział: tak.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy rozliczenia z funduszami unijnymi  
są realizowane na bieżąco.  
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik powiedział: tak.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków jest zróżnicowana, czy jednakowa dla wszystkich odbiorców.  
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Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik powiedział, że jest stosowana taryfa za dostarczanie wody dla wszystkich 
odbiorców. Natomiast co do odprowadzania ścieków, to są ścieki socjalno-bytowe, 
przemysłowe, a więc są one zróżnicowane. Prezes dodał, że ścieki nie są oczyszczane 
chemicznie lecz biologicznie.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o kary pieniężne nałożone na Spółkę. 
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik powiedział, że kary zostały nałożone za przekroczenie norm biogennych i hałas 
wychodzący z Oczyszczalni Ścieków. Kary były odraczane ze względu na realizowaną  
inwestycję, tj. „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę 
oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński” do czasu jej zakończenia.  
Gdyby inwestycja na Oczyszczalni Ścieków nie była realizowana, to trzeba byłoby te kary 
uiścić. Jeżeli inwestycja przekroczy wartość kar, a przekroczy, to zostaną kary umorzone.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy są wprowadzane innowacje technologiczne. 
 
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Piotr Tomczak powiedział, że innowacje są realizowane. 
Oczyszczalnia Ścieków jest na wysokim poziomie. Posiada najwyższe standardy jakości.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o wykorzystanie biogazu z Oczyszczalni Ścieków. 
 
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Piotr Tomczak powiedział, że inwestycja ta była brana pod uwagę,  
ale została przesunięta w czasie. 
 
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Sebastian 
Szwajlik powiedział, że inwestycja byłaby droższa o około 25 mln zł. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości informację o realizacji projektu pn. „Ochrona wód  
j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków  
w aglomeracji Stargard Szczeciński” 
 
 Do punktu 2 – Sprawy bieżące.  
 

1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Stargard Szczeciński  
do Stowarzyszenia „Hanse Verein-Verein zur Förderung des Internationalen 
Stӓdtebunds DIE HANSE e.V.”   

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor dokonał wprowadzenia do projektu uchwały. 
 
Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
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Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie zaopiniowała projekt  
uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Stargard Szczeciński do Stowarzyszenia  
„Hanse Verein-Verein zur Förderung des Internationalen Stӓdtebunds DIE HANSE e.V.” 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 27 marca 2015 roku, godz. 9.00. 
 
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Urzędzie Miejskim przy ul. Hetmana Stefana 
Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim. 
   
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1. Ocena wydatkowania środków finansowych w zakresie działań promocyjnych miasta  
      za rok 2014.  
 
2.  Sprawy bieżące.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 3 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
20 lutego 2015 roku.  
 
 

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

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

 
 

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


