
 

 

 
Protokół nr 35/2018    

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniach  
23 i 27 lutego 2018 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym, ulica Pierwszej 
Brygady 1 w Stargardzie, w godzinach od 9.00 do 10.20.    
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 35 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, Dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4  
do protokołu.  
 
Protokół nr 34/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 grudnia  
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.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zgłosił uwagę, iż protokół  
z poprzedniego posiedzenia komisji jest napisany lakonicznie. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że protokół nie zawiera pytań, które zadawali 
członkowie Komisji i prosi o to, żeby kolejne protokoły były napisane bardziej szczegółowo.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że także jest zdania, żeby protokoły z posiedzenia 
Komisji były pisane bardzo szczegółowo. 
  
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania 
nad przyjęciem protokołu, bez jego odczytywania.  
 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym 
się) przyjęła protokół nr 34/2017 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 15 grudnia 2017 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
1. Kontrola Młodzieżowego Ośrodka Sportowego za lata 2015-2016 odnośnie wydatkowania 
    środków przekazanych z budżetu  miasta. 
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.  
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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 Młodzieżowego Ośrodka Sportowego za  lata 2015-2016 odnośnie 
wydatkowania środków przekazanych z budżetu  miasta. 
 
Informacja dotycząca gospodarowania środkami finansowymi przez Młodzieżowy       
Ośrodek  Sportowy za lata  2015-2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia informując, że Młodzieżowy 
Ośrodek Sportowy jest jednostką budżetową miasta Stargard. Działalność MOS  i jego 
zadania określa statut zatwierdzony przez Radę Miejską.  W 2007 roku zostało dokonane 
przekształcenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. 
W ramach tego przekształcenia jednostka przestała być placówką oświatowa, ale dalej działa 
jako jednostka budżetowa. Realizuje działania w oparciu o ustawę o finansach publicznych.   
Prezydent Miasta powiedział, że na posiedzeniu Komisji jest obecny Dyrektor 
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego wraz z Główną Księgową, którzy szczegółowo  
odpowiedzą na ewentualne pytania radnych. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, jakie były powody lub korzyści przekształcenia placówki 
oświatowej na jednostkę samorządową.  
 
Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że to jest 
bardzo istotne pytanie, mija bowiem w tym roku 10 lat od przekształcenia Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Korzyści tego przekształcenia to 
przede wszystkim oszczędności. Wcześniej zatrudnienie kadry odbywało się na podstawie 
Karty Nauczyciela. Teraz działalność zamyka się bez dodatkowych potrzeb finansowych  
i działa bez potrzeby zwiększania budżetu w ciągu roku. Budżet opiewa na kwotę 600 tysięcy 
złotych na bieżącą działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Od lat ta kwota jest 
niezmienna.  Warto wspomnieć, że korzyścią między klubem sportowym a młodzieżowym 
ośrodkiem sportowym jest także możliwość sportowego kształcenia się dzieci, które nie mają 
szczególnych predyspozycji i wysokich wyczynów w danych dyscyplinach sportowych. Ten 
system spotkał się z dużą aprobatą. Trenują tu dzieci, które kochają sport i mogą realizować 
się. Głównym celem jest umożliwienie im tego, ale także organizacja masowych imprez 
sportowych, stworzenie systemu i zasad współzawodnictwa sportowego szkół, propagowanie 
zdrowego sposobu życia i aktywnego wypoczynku. Przy Młodzieżowym Ośrodku 
Sportowym działa klub sportowy „Hetman” zrzeszający grupy sportowe z poszczególnych 
sekcji. Międzyszkolny Klub Sportowy „Hetman” ma  osobowość  prawną, jest zarejestrowany 
jako stowarzyszenie. W 2015 i 2016 roku prowadzona była działalność w ośmiu 
specjalistycznych sekcjach.   

Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy kwota 600 tysięcy złotych wystarcza na 
działalność. 
 
Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że tak. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy nie ma kolizji w sposobie zatrudnienia instruktorów, 
żeby obejść przepisy wynikające z tytułu odprowadzania składek.  
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Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że 
wszyscy pracownicy mają stałe miejsce zatrudnienia, są to w 90% nauczyciele. Ich 
zatrudnienie w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym jest dla nich zatrudnieniem dodatkowym 
i z tego tytułu są odprowadzane należne składki.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy jest to forma dodatku. 
 
Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że tak.  
Jest to ich dodatkowe miejsce zatrudnienia.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, jakie są sekcje treningowe, w jakim wieku  
są przyjmowane dzieci i młodzież i czy są osoby niepełnosprawne. 
  
Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, nie ma 
osób niepełnosprawnych, ale przy realizacji obozu w Zakopanem zabierana jest grupa 
uczniów niepełnosprawnych. Dyscypliny sportowe są wybrane na zasadzie możliwości  
a decyduję o tym: tradycja, baza sportowa i kadra. Wiek dzieci trenujących to od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej do ósmej klasy szkoły podstawowej.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, jaka musi być minimalna liczba osób, żeby powstała 
nowa grupa treningowa. 
 
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że zgodnie 
ze statutem grupa powinna liczyć minimalnie 12 osób. 
  
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, gdyby zgłosiła się dwunastoosobowa grypa dzieci, 
która pływa na windsurfingu i chciałaby trenować w ośrodku, to co wtedy. 
 
Dyrektor  Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że jest 
zaskoczony pytaniem i nie wie, co odpowiedzieć.  
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że dziś nie ma tego typu zapotrzebowania i nie 
ma takiej bazy. 
 
Dyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski dodał, iż głównym 
działaniem MOS-u są sporty szkolne. Jest pływanie, jest lekkoatletyka, są też zapasy i to jest 
jedyne odstępstwo. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy jest akrobatyka sportowa. 
 
Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że nie ma.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy jest tenis ziemny. 
 
Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że nie ma. 
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Młodzieżowy Ośrodek Sportowy jest  
elementem polityki sportowej miasta. To nie jest element, który wypełnia wszystkie luki. 
Stosunkowo łatwo jest założyć klub sportowy i ubiegać się o dotacje. I to dotyczy dyscyplin 
sportowych, które tutaj nie funkcjonują. To nie jest tak, że dyscyplin sportowych, o których 
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była mowa w mieście nie ma. One działają na innych zasadach i na innym poziomie 
sportowym.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że była osoba, która swego czasu zdobyła 
mistrzostwo w windsurfingu. Nie była promowana przez miasto. Nikt o tym nie wiedział, 
miasto nie chwaliło się tym.  
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że nie było nigdy wniosku od klubu 
windsurfingowego o wsparcie finansowe.   
 
Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że  
w Młodzieżowym  Ośrodku Sportowym wiodącymi dyscyplinami są: piłka nożna, 
lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, pływanie i zapasy.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czego brakuje w Młodzieżowym  Ośrodku 
Sportowym. 
 
Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że 
funkcjonowanie Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego jest bardzo komfortowe. Nie było 
sytuacji w historii, żeby zabrakło środków na bieżącą działalność. Sprzęt, na którym ćwiczą 
dzieci jest najlepszy. Baza jest bardzo dobra. W całym procesie jest duża partycypacja 
rodziców, którzy kupują buty, dresy a także pomagają w sytuacjach, kiedy trzeba jakieś inne 
dziecko wspomóc finansowo, gdy jego sytuacja rodzinna na to nie pozwala. Są organizowane 
obozy, w których uczestniczą dzieci, ale wspomagani są także wychowankowie, którzy bez 
pomocy finansowej nie mogliby wziąć udziału w wyjazdach. Reasumując, sytuacja 
Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego jest bardzo dobra. 
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że należy zauważyć fakt, iż nie ma opłat za 
wynajęcie bazy. Baza basenowa jest nieodpłatnie udostępniana.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy transfer idzie z budżetu miasta.  
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że tak. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że zarządca bazy sportowej powinien znaleźć pomysł 
na zarobienie pieniędzy. 
  
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że obłożenie hal sportowych jest tak ogromne, 
że obiekty są wolne dopiero po godzinie 21.00. Wynika to z tego, że pierwszeństwo mają  
szkolne kluby sportowe i dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci.   
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy ktoś policzył roczne koszty utrzymania infrastruktury 
sportowej, którymi jest obciążany budżet miasta. 
 
Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że nie ma wyodrębnionej w budżecie miasta  
pozycji co do poniesionych kosztów na infrastrukturę sportową. Na pewno są to milionowe 
koszty utrzymania bazy sportowej.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy Ośrodek Sportu i Rekreacji dzierżawił kiedyś tylko 
obiekty nad jeziorem Miedwie, czy także obiekty w mieście. 
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Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że historia powstawiania obiektów jest bardzo 
różna. Stadion lekkoatletyczny budowali sportowcy, silne związki zawodowe. Miasto  
w późniejszym etapie zamiany obiektów przejęło stadion. Z czasem wszystkie obiekty 
sportowe stały się własnością miasta. Najłatwiej zarządzać daną jednostką jest spółce, która 
funkcjonuje w przestrzeni tych obiektów.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zgłosił uwagę, że zauważył w prasie 
taki zarzut, iż osoby uczestniczące w imprezach mają na koszulkach dalej napis Stargard 
Szczeciński. Radny zapytał, czy to się mogło zdarzyć.  
 
Dyrektor Młodzieżowego  Ośrodka Sportowego Tadeusz Gutowski powiedział, że 
owszem może się tak zdarzyć, gdyż odzież i sprzęt sportowy, który był kupiony służy przez 
trzy, cztery lata. Pan Dyrektor zapewnił natomiast, że wszystkie nowo kupowane rzeczy mają 
już aktualną nazwę miasta. 
  
Więcej pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji poinformował, że 
kontrola  Młodzieżowego Ośrodka Sportowego za  lata 2015-2016 odnośnie wydatkowania 
środków przekazanych z budżetu miasta będzie kontynuowana na posiedzeniu Komisji  
w dniu 27 lutego 2018 roku. 
 
Do punktu 2 - Sprawy bieżące. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo K.0021.29.DT.2018 z dnia 16.01.2018 r. zawierające 
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 roku  
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta oraz o możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie miasta Stargard  na 2018 rok, stanowiące 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Komisja po zakończeniu merytorycznej części posiedzenia, dokonała wizji lokalnej 
pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Sportowego.  
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 23 marca 2018 roku,  
godzina 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Astrid Lindgren plac Majdanek 13  
w Stargardzie 
Tematem posiedzenia będzie: 
1. Ocena gospodarowania środkami finansowymi przez Szkołą Podstawową za lata 2016-   
2017. 
2. Sprawy bieżące.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach 35 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 lutego 2018 roku.  
 

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

Protokołowała:                                                                   
Paulina Bury                               Z-ca Przewodniczącego Komisji                       

      Mariusz Smuga      …………….…….                               

Podinspektor                  
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   Ireneusz Gąsiorek                            .............................                                                    

    

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

 

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

 

W dniu 27 lutego 2018 roku Komisja Rewizyjna, przed rozpoczęciem sesji Rady 
Miejskiej wznowiła posiedzenie – obecnych 5 członków Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.  

Członkowie Komisji zebrali się w Ratuszu, w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Rynek Staromiejski  1 w Stargardzie, w godzinach od 9.45 do 9.55. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła wznowił posiedzenie celem ustalenia zapisów  
w protokole kontroli Młodzieżowego Ośrodka Sportowego za lata 2015-2016 odnośnie 
wydatkowania środków przekazanych z budżetu miasta.  

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, w związku z tym nie podjęła 
wniosków pokontrolnych.   

Protokół kontroli stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Pismo przekazujące Prezydentowi Miasta wraz z protokołem kontroli stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 35 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
23 i 27 lutego 2018 roku.  
 

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

Protokołowała:                                                                   
Paulina Bury                               Z-ca Przewodniczącego Komisji                       

      Mariusz Smuga      …………….…….                               

Podinspektor                  

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

    

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

 

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

 


