
Protokół nr 32/2017

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu
27 października 2017 roku.

Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
„Bajkowy Zakątek”, ulica Lechicka 11 w Stargardzie, w godzinach od 9.00 do 11.15.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 32 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 obecnych jest 4 radnych,
a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.
Nieobecny radny: Mariusz Smuga.

Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” oraz aa
stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu. Zwrotne potwierdzenie odbioru
zawiadomienia przez Dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 5 stanowi załącznik nr 5
do protokołu.

Protokół nr 31/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 września
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 31/2017
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 września 2017 roku.

Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

Porządek obrad:
1. Kontrola wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard na prowadzenie
     Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
     w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 2015-2016.
2. Ocena gospodarowania środkami finansowymi  przez  Przedszkole  Miejskie  nr 5
     z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” za lata 2015-2016.
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.

Do punktu 1 – Kontrola wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard
na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata
2015-2016.
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Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w ramach kontynuacji kontroli
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Komisja ustosunkuje się dziś do uwag zgłoszonych na
poprzednim posiedzeniu odbytym w dniu 22 września 2017 roku. Przede wszystkim daty
 z przedłożonych faktur do sprawozdania były wpisane niewłaściwie lub w ogóle były nie
wpisywane a system wprowadził daty z poprzednich lat.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Waldemar
Kolasiński dokonał wprowadzenia, stwierdzając, że dokumenty źródłowe są prawidłowo
wystawione i wydatek jest zasadny, błąd wkradł się tylko w sprawozdaniu.

Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo
Aleksandra Fila powiedziała, że została zwrócona uwaga pani księgowej.

Na posiedzenie przybył radny Mariusz Smuga.
Obecnych: 5 radnych.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zaproponował zapis w protokole kontroli, że
w wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.
Jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę na to, aby w sprawozdaniach
z wykorzystania dotacji uzyskanej z budżetu Gminy-Miasta Stargard wszystkie daty
dokumentów księgowych były wpisane poprawnie, odzwierciedlając faktyczne dokumenty
źródłowe poczynionych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
Kiczarowo wydatków na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zapis ten
będzie zawarty w dziale III protokołu kontroli w ustaleniach kontroli.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał pod
głosowanie protokół kontroli wraz z zaproponowanym zapisem do protokołu kontroli
w dziale III Ustalenia kontroli.

Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) opowiedziała się za wprowadzeniem do protokołu
kontroli w dziale III Ustalenia kontroli zapisu: „W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja
Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości. Jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej
zwrócili uwagę na to, aby w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji uzyskanej z budżetu
Gminy-Miasta Stargard wszystkie daty dokumentów księgowych były wpisane poprawnie,
odzwierciedlając faktyczne dokumenty źródłowe poczynionych przez Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo wydatków na funkcjonowanie Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt.”, przyjmując protokół kontroli wydatkowania dotacji udzielonej przez
Gminę-Miasto Stargard na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29
Stargard za lata 2015-2016.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że powinien zostać złożony anons odnośnie
wychwyconych błędów w sprawozdaniach, aby dokumentacja była poprawna. Radny zapytał
o wymianę piasku w boksach zwierząt.

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Magdalena Kleszko powiedziała, że
załoga w schronisku jest bardzo mała. Schronisko kontaktowało się z Zakładem Karnym
w Stargardzie, aby uzyskać pomoc osadzonych przy wymianie piasku. Obecnie około
60 osadzonych wykonuje poza zakładem inne prace i na dzień dzisiejszy pomoc w schronisku
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nie jest możliwa. Są prowadzone również dyskusje z budowlańcami o całkowitej zmianie
podłoża, które byłoby bezpieczne dla zwierząt.

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono.

Protokół kontroli wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard
na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata
2015-2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pismo przekazujące protokół kontroli Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział Kiczarowo 29 w Stargardzie w celu podpisania i złożenia ewentualnych
uwag do protokołu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pismo przekazujące protokół kontroli Prezydentowi Miasta stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

Do punktu 2 – Ocena gospodarowania środkami finansowymi przez Przedszkole Miejskie
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” za lata 2015-2016.

Informacja dotycząca gospodarowania środkami finansowymi przez Przedszkole Miejskie
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” za lata 2015-2016 stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

Prezydent Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do informacji, stwierdzając, że
przedszkola od jakiegoś czasu są jednostkami budżetowymi. Wszystkie obowiązki nałożone
z przepisów forma publiczna wypełnia.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy
Zakątek” Teresa Kubiak powiedziała, że jest 6 oddziałów integracyjnych, 2 zerówki w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 również z oddziałami integracyjnymi, gabinety terapii
jak i specjaliści. Grono pedagogiczne cały czas podnosi swoje kwalifikacje, nauczycielki
posiadają również typlopedagoga, surdopedagoga, olinofrenopedagogikę. Na początku roku
robiona jest diagnoza dzieci, a następnie na tej podstawie w ciągu roku są prowadzone
zajęcia. Duża ilość dzieci posiada wadę wymowy są też dzieci z autyzmem, dzieci
niedowidzące, głuche i niedosłyszące, więc każde z nich dzięki poszczególnym kwalifikacją
pedagogów mają zapewnioną potrzebną im opiekę. Mamy również dwie nauczycielki po
rehabilitacji ruchowej, wyposażony gabinet masażu. Szkoła współpracuje z panią doktor
z Uniwersytetu Szczecińskiego, która prowadzi zajęcia z dziećmi, które mają problemy
z mową, albo w ogóle nie mówią. Prowadzone są również zajęcia dogoterapii, terapię
w grocie solnej, ze Szkołą Muzyczną i organizowane  są wycieczki szkolne raz w roku wraz
z rodzicami. Prowadzone są akcje charytatywne dla poszczególnych dzieci.

Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że ze względu na potężne oczekiwania rodziców
musiały zostać zwiększone liczby miejsc w przedszkolu. Zagospodarowane zostały wolne
przestrzenie pod konkretne oddziały i rodzice oczekują przekształcenia jednego z oddziałów
na salę gimnastyczną.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy
Zakątek” Teresa Kubiak powiedziała, że zajęcia gimnastyczne muszą się odbywać, a skoro
nie ma do tego przeznaczonej sali zajęcia odbywają się na korytarzach.
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Główny księgowy Przedszkola Miejskiego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy
Zakątek” Piotr Cygan powiedział, że wiek budynku powoduje pęknięcia na ścianach. Od
strony podwórka nie są zabezpieczone fundamenty budynku i przy opadach deszczu piwnica
jest zalewana.

Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) bez uwag oceniła gospodarowanie środkami
finansowymi przez Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy
Zakątek” za lata 2015-2016.

Do punktu 3 – Sprawy bieżące.

Rozpatrzenie ponowionej skargi mieszkańców miasta z dnia 9 października 2017 roku
odnoszącej się do skargi z dnia 26 lipca 2017 roku i 7 sierpnia 2017 roku przekazanej
z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Kierownika Oddziału Nadzoru
Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do Urzędu
Miejskiego w zakresie dotyczącym działalności Prezydenta Miasta Stargard, która wpłynęła
do Rady Miejskiej w dniu 9 sierpnia 2017 roku i 29 sierpnia 2017 roku.

Ponowiona skarga mieszkańców miasta złożona e-mailem z dnia 9 października
2017 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że mieszkańcy miasta ponowili skargę
na Prezydenta Miasta dotyczącą kompleksowego przystosowania na cele parkingowe
obszarów mieszkalnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie. Jest
ponowienie skargi, lecz nie ma nowych okoliczności sprawy, które Komisja mogłaby
wyjaśnić, zbadać. Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXIII/353/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w tej sprawie, gdzie wszystko było szczegółowo opisane skarżący otrzymali. Teraz
w ponowionej skardze jedynie wyrażają swoje niezadowolenie w tej sprawie. Wszelkie
merytoryczne treści w tym zakresie winny być przez skarżących kierowane do Spółdzielni
Mieszkaniowej w Stargardzie w celu kompleksowego i rzeczowego wyjaśnienia
realizowanych przez spółdzielnię inwestycji na jej terenie. Ponadto obszerne wyjaśnienia do
kolejnych pism skarżących przekazanych e-mailowo do Rady Miejskiej w dniach 31 sierpnia
2017 roku i 11 września 2017 roku, na które Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił
odpowiedzi, przekazując do wiadomości Komisji Rewizyjnej nie pozostawiają w tej sprawie
żadnych wątpliwości.

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że należy podtrzymać stanowisko Rady Miejskiej
wyrażone już w tej sprawie w uchwale z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Komisja bardzo
dokładnie zbadała ówczesną skargę i teraz gdy nie ma wskazanych przez skarżących nowych
okoliczności sprawy jak najbardziej jest za, aby podtrzymać poprzednie stanowisko.

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła
przystąpił do głosowania.

Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) po zapoznaniu się z ponowioną skargą
jak i wyjaśnieniami w przedmiocie skargi wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie
podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Prezydenta Miasta Stargard, podtrzymując stanowisko wyrażone w uchwale
Nr XXXIII/353/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Prezydenta Miasta Stargard z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 24 listopada 2017 roku,
godzina 9.00 w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy-Miasta Stargard na lata 2018-2033.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
4. Sprawy bieżące.

Komisja udała się na wizytację budynku, w tym sal i pomieszczeń Przedszkola Miejskiego
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek”.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 32 posiedzenia Komisji odbytego w dniu
27 października 2017 roku.

Przewodniczący Komisji
Michał Bryła    .....................

Protokołowała:
Barbara Stanisławska Z-ca Przewodniczącego Komisji

      Mariusz Smuga    …………….

Dyrektor Biura Rady Miejskiej

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

   Mariola Łada-Siwiec                      …………….

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


