
 

 

Protokół nr 37/2018    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu  
20 kwietnia 2018 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Stargardzkim Centrum Kultury przy ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 105 w Stargardzie, w godzinach od 9.00 do 10.40.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 37 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 
Stargardzkiego Centrum Kultury oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Protokół nr 36/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 marca  
2018 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.  
 
Komisja w związku z nieprzesłaniem członkom Komisji protokołu w wersji elektronicznej  
w celu zapoznania się z jego treścią przełożyła głosowanie nad przyjęciem protokołu  
nr 36/2018 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 marca 2018 roku na kolejne posiedzenie 
Komisji. 
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
1. Kontrola  w  zakresie   tworzenia  i  realizacji  planu  finansowego  Stargardzkiego  
Centrum 
    Kultury w latach  2015-2017. 
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.  
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  w  zakresie  tworzenia i realizacji planu finansowego 
Stargardzkiego Centrum Kultury w latach 2015-2017. 
 
Plany finansowe i sprawozdania za lata 2015-2017 stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia, informując o podstawowych 
zadaniach realizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury.  
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Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że wzrosła 
skala dotacji, która przekazywana jest z Urzędu Miejskiego.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy wzrost dotacji w 2018 roku w stosunku do 
poprzednich lat ujęty w projekcie planu finansowego związany jest z inflacją.  
   
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że nie jest to 
związane z inflacją. Ma to związek z przejęciem różnych zadań, które do tej pory realizował 
Wydział Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego, stąd wynika zwiększona 
kwota.   
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy w związku z tym mamy do czynienia  
z nieszczęśliwym zapisem. Nie powinien więc znaleźć się zapis o wzroście inflacji. Radna 
zapytała, skąd wynika różnica dotycząca wynajmu tych samych pomieszczeń w różnych 
pozycjach planu finansowego w 2015 i 2016 a w 2017 brak jest już tej pozycji.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek dodał, iż w poszczególnych zapisach w planach jest różnica. 
Radny także chciałby to wyjaśnić. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że zgodnie  
z zasadami dyrektor jednostki ma prawo dokonywać korekty w ciągu roku w planie 
finansowym i dopiero w sprawozdaniu znajduje się ostateczna kwota wydatków. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, skąd wynika różnica 50 000 złotych dotycząca 
wynajmu. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że dotyczy to 
wynajmu sprzętu technicznego, w 2017 roku zrezygnowano z tej opcji. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zauważyła, że wynajem sprzętu to oddzielny punkt i nie 
dotyczy on wynajmu pomieszczeń.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że plan  
z 2015 roku wykonywał poprzedni dyrektor.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że taki zapis dotyczy także 2016 roku. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że wszystkie 
wyjaśnienia są zawarte we wzorze planu finansowego w wersji opisowej. Zmieniony został 
wzór planu w 2017 roku, stąd wynikają takie różnice.    
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, skąd wynika różnica dotycząca kosztów zakupu 
fortepianu, raz pojawia się 55 000 złotych w innej pozycji 60 tysięcy złotych, jaki był koszt 
zakupu siedzisk i leżaków do Teatru Letniego w parku Bolesława Chrobrego.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że koszt 
zakupu fortepianu to 60 000 złotych. Umowa zawarta z Urzędem Miejskim na budowę 
zadaszenia Teatru Letniego wymusiła taki zapis i wyjaśnione jest to w załączniku opisowym. 
Kwota nie jest rozbita na poszczególne zakupy typu: leżaki, siedziska tylko dotyczy całego 
zadania. 
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Radna Mariola Łada-Siwiec zauważyła, że z oferty Stargardzkiego Centrum Kultury 
korzysta mało dzieci. 
 
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że oferta dla dzieci nie skupia się na jednym 
obiekcie instytucji kultury w mieście i to ma swoje racje i uzasadnienia. Zadaniem 
Stargardzkiego Centrum Kultury nie jest kierowanie oferty tylko dla dzieci. Takie zadanie 
przypisane jest Młodzieżowemu Domu Kultury.   
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że według radnej nie jest to słuszne. Radna 
zapytała, dlaczego jest tak duży wzrost na usługi reklamowe w 2017 roku. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że wzrost 
wydatków na usługi reklamowe wynika ze zwiększonej ilości imprez organizowanych przez 
instytucję a co za tym idzie zwiększone koszty na ich promocję typu: plakaty, ulotki, foldery, 
usługi rozplakatowania. W kosztach usług reklamowych zawarty jest koszt wynajęcia 
pomieszczeń dla „Twojego Radia” 90,3 FM, które spłaca te opłaty w postaci spotów 
reklamowych Stargardzkiego Centrum Kultury w radiu. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, na jakiej podstawie ustalono 
stawkę wynajęcia pomieszczeń  dla radia.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że 
przykładowo można założyć że przygotowanie spotu reklamowego kosztuje 3 000 złotych  
i jego tygodniowa emisja w radiu to koszt około 500 złotych. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, jak wygląda sprawa 
dotycząca wyświetlania reklam przed filmem. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że  
w momencie podpisania umowy z dystrybutorem na emisję filmu z góry narzucone są 
reklamy oraz reklamy od lokalnych przedsiębiorców. Czas emisji tych reklam nie przekracza  
w Stargardzkim Centrum Kultury 15 minut.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że umowa na dany film określa, jakie 
reklamy muszą zostać wyemitowane. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że tak.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, co to za firma Prosperit, która wynajmuje różne 
pomieszczenia w Stargardzkim Centrum Kultury.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że to jest 
radio. W zestawieniu pomieszczenia są podzielone na studio i  inne pomieszczenia, które 
radio zajmuje.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o zapisy dotyczące 
darowizny. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że są to różni 
sponsorzy, którzy dofinansowują różne imprezy. Zapisane jest to w formie darowizny. 
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o zapisy dotyczące 
ubezpieczenia. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że w ciągu 
roku kilkakrotnie zdarzają się różne awarie i w związku z tym Stargardzkie Centrum Kultury 
ubiega się o zwrot ubezpieczenia.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy są z tego protokoły. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że tak. 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o sprawy remontowe, czy 
jest dostępny wykaz remontów.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że tak. W 
2015 roku dokonany został remont części dachu oraz tynku. W 2018 roku ogłoszony zostanie 
przetarg na modernizację wejścia. Rocznie około 50 000 złotych Stargardzkie Centrum 
Kultury wydaje na drobne remonty. Każde urządzenie, które jest na scenie, co roku musi 
przechodzić przegląd, który jest płatny.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga poprosił o plan remontów  
i dokumenty dotyczące wymiany ekranu. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, jak pokrywany jest deficyt, który każdorazowo jest 
wykazywany w planie instytucji.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy umorzony podatek od nieruchomości jest 
przychodem operacyjnym. 
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że tak.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że oferta w barze jest bardzo słaba. Brak jest 
zdrowej żywności.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że dostępne 
są produkty z certyfikatem takie jak suszone owoce. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek poprosił o udostępnienie  książki obiektu. Radny zapytał także, 
czy dla wszystkich podmiotów wartość jednostkowa wynajęcia pomieszczeń w Stargardzkim 
Centrum Kultury jest taka sama.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że cennik 
wynajęcia  pomieszczeń  dotyczy wszystkich podmiotów i jest ustalony przez dyrektora 
jednostki. Wyjątkiem jest stargardzkie stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który 
ma udostępnione pomieszczenia nieodpłatnie.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy reklamy w lokalnym radiu były badane 
średniorynkowo. 
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Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że oferta  
w radiu Szczecin znacznie przewyższa cenę, którą oferuje radio w Stargardzie. Tygodniówka 
spotów w szczecińskim radiu wynosi  6 000 złotych,  w naszym radiu to koszt 1 200 złotych. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek poprosił o sporządzenie wydruków kartotek, zużycia materiałów, 
usług remontowych  i pozostałvch usług  obcych za 2017 rok. Radny powiedział, że po 
przeanalizowaniu książki obiektu zauważył braki w uaktualnianiu informacji.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy zostało wykonane 
zalecenie dotyczące naprawy delatacji kładki od strony ulicy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.  
 
Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury Andrzej Kaszubski powiedział, że w tym 
roku będzie to wykonane.  
 
Więcej pytań, uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja większością głosów  (przy 4 głosach za i 1 przeciw) przyjęła protokół kontroli  
w  zakresie   tworzenia i realizacji planu finansowego Stargardzkiego Centrum Kultury w 
latach 2015-2017. 
 
Protokół kontroli stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Pismo skierowane do Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury w celu podpisania 
protokołu z przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2018 roku kontroli stanowi załącznik nr 7 
do protokołu.   
 
Pismo skierowane do Prezydenta Miasta przekazujące protokół z przeprowadzonej w dniu  
20 kwietnia 2018 roku kontroli stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   
 
Do punktu 2 - Sprawy bieżące. 
 
Pytań, uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 25 maja 2018 roku,  
godzina 8.30 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o., ulica Stefana 
Okrzei 6 w Stargardzie oraz 30 maja 2018 roku, godzina 14.30 w sali 111 Urzędu Miejskiego,  
ulica Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie. 
 
Tematem posiedzenia  w dniu  25 maja 2018 roku będzie: 
1. Kontrola realizacji wykonania i nadzoru właścicielskiego uchwały Nr III/18/2014 Rady 

Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.           
w Stargardzie Szczecińskim na lata 2015-2019.  

2. Sprawy bieżące. 
 
Tematem posiedzenia  w dniu 30 maja 2018 roku będzie: 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za rok 2017.  
2.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard za rok 2017. 
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3. Wypracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
      Miasta Stargard.  
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard 
      za rok 2017.  
5.   Sprawy bieżące.   

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 37 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
20 kwietnia 2018 roku.  
 

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

Protokołowała:                                                                   
Paulina Bury                               Z-ca Przewodniczącego Komisji                       

      Mariusz Smuga      …………….…….                               

Podinspektor                  

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

    

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


