
Protokół nr 4/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 27 marca 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Urzędzie Miejskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17  
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 9.45.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 4 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 oraz aa 
stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Protokół nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20 lutego 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 3/2015 posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Ocena wydatkowania środków finansowych w zakresie działań promocyjnych miasta  
      za rok 2014.  
 
2.  Sprawy bieżące. 
 
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego 
posiedzenia. 
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 - Ocena wydatkowania środków finansowych w zakresie działań 
promocyjnych miasta za rok 2014. 
 
Informacja dotycząca wydatków z realizacji działań promocyjnych miasta za rok 2014 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel dokonał wprowadzenia do informacji.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że mapki z opisem 
zabytków Stargardu zostały ustawione w parkach miejskich, ale są też postawione  
np. na Starówce. Powinny one zostać postawione przy wjeździe do miasta.   
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że tablica informacyjna znajduje się 
również w markecie TESCO.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy tablica informacyjna 
znajduje się przed Hotelem Staromiejskim. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że w tym miejscu nie ma, ale jest  
w pobliżu hotelu przy Bramie Młyńskiej. Informacja promocyjna miasta jest dostarczana 
również do hoteli. 
 
Sekretarz Miasta Zdzisław Rygiel powiedział, że jest współpraca miasta z hotelami, którym 
jest przekazywana informacja promocyjna miasta. Każdy z gości otrzymuje tę informację, 
jeżeli właściciele hoteli im przekazują. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że w przedłożonej informacji brakuje szczegółowych 
danych finansowych. Brak w informacji szczegółów. Zostały przedstawione grupowo 
zrealizowane zadania i przypisana do nich skumulowana kwota. Brak kwoty przypisanej  
na konkretne pojedyncze działanie. Przy zrealizowanych zadaniach nie zostały podane 
konkretne kwoty, tylko „około”. Radny kontynuując powiedział, żeby można było dokonać 
oceny wydatkowania środków finansowych, to informacja powinna być bardziej 
szczegółowa. Materiał można było w inny sposób przygotować. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że radny mógł w opracowywanym 
przez Komisję planie pracy uszczegółowić temat, jakiej informacji oczekuje.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się) wydatkowanie 
środków finansowych w zakresie działań promocyjnych miasta za rok 2014 oceniła  
za prawidłowe.  
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące.  
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 24 kwietnia 2015 roku, godz. 9.00. 
 
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, os. Zachód A/5  
w Stargardzie Szczecińskim.  
   
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1. Ocena  gospodarowania  środkami  finansowymi  przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących  
     za lata 2013-2014.  
 

2.   Sprawy bieżące 



3 
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, żeby informacja 
odnośnie gospodarowania  środkami  finansowymi  przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących  
za lata 2013-2014 została szczegółowo opracowana. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, żeby obraz był klarowny, to powinny być podane 
kwoty planowane i wydatkowane.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że zostanie przedstawiony plan  
i wydatkowanie środków finansowych.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 4 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
27 marca 2015 roku.  
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