
 

 

Protokół nr 34/2017    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu  
15 grudnia 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 9.25.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 34 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 radni, 
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 33/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 listopada  
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 33/2017 
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 24 listopada 2017 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2017.   
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018. 
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 – Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2017.   
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła podał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za rok 
2017.   
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Do punktu 2 – Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018. 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Członkowie Komisji ustalili plan pracy Komisji na rok 2018.  
 
Pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła podał 
projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła plan pracy Komisji na rok 2018. 
 
Do punktu 3 – Sprawy bieżące. 
 
Wniosek do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2018 rok. 
 
Wniosek z dnia 13 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając stwierdził, iż przedmiotem wniosku jest zwiększenie  
rezerwy ogólnej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 
1% wydatków budżetu. Miasto zaplanowało za niską rezerwę wydatków, zgodnie  
z przepisami i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej rezerwa ma być na poziomie 0,1%. 
Zachodzi konieczność uzupełnienia wysokości planowanej na 2019 rok rezerwy ogólnej  
o 42 000 złotych. Wobec czego konieczne jest przesunięcie między działami. Kolejna zmiana 
wynika z niedoszacowanych kosztów na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej  
nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza”. Niezbędne jest zwiększenie budżetu tego 
zadania o kwotę 1 500 000 złotych. Proponuje się dokonać przesunięcia z innego zadania  
a mianowicie z przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”, 
Możliwość skorygowania nakładów na powyższe zadanie wynika z korzystnego 
rozstrzygnięcia przetargowego, które ma wpływ na zwiększenie udziału środków 
zewnętrznych przy realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia a tym samym pozwala 
uwolnić część środków własnych budżetu zabezpieczonych na jego realizację. 
 
Pytań, uwag nie zgłoszono. Komisja przyjęła wniosek do wiadomości.  
 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak:  
P-1.4102.12.2017.KN z dnia 30.11.2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców 
miasta w zakresie nierozpoznanych dotąd zastrzeżeń dotyczących pisma Prezydenta Stargardu 
z dnia 1.08.2017 roku, znak: EB.152.3.5.2017.7 stanowiące załącznik nr 7 do protokołu wraz  
z opinią Biura Prawnego Urzędu Miejskiego stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła stwierdził, że zgodnie z przedłożoną opinią prawną 
skarżący nie wskazali nowych okoliczności do rozpatrzenia skargi. Reasumując,  
po przeanalizowaniu zastosowanej procedury w odniesieniu do treści złożonej skargi  
w oparciu o przepisy zarówno  Kodeksu  postępowania administracyjnego jak i istniejące  
w tym zakresie orzecznictwo stwierdzić należy, iż procedura rozpatrzenia skargi, z uwagi na 
brak podniesionych nowych okoliczności, została wyczerpana.  
 
Pytań, uwag nie zgłoszono. 
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Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 23 lutego 2018 roku,  
godzina 9.00 w Młodzieżowym  Ośrodku  Sportowym, przy ulicy Pierwszej Brygady 1     
w Stargardzie.  
Tematem posiedzenia będzie: 
1. Kontrola Młodzieżowego Ośrodka Sportowego za lata 2015-2016 odnośnie  wydatkowania 

środków przekazanych z budżetu  miasta. 
2. Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 34 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
15 grudnia 2017 roku.  
 

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

Protokołowała:                                                                   
Paulina Bury                               Z-ca Przewodniczącego Komisji                       

      Mariusz Smuga      …………….…….                               

Podinspektor                  

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

    

   Mariola Łada-Siwiec                      ……………..…….   

 

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

 


