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 Protokół nr 40/2018    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniach  
11 i 20 czerwca 2018 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie, w godzinach 
od 15.00 do 16.00.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 40 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 36/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 marca  
2018 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwagi w zakresie 
doprecyzowania wypowiedzi na stronie 4 protokołu odnośnie faktury za wymianę grzejników 
zgłoszone przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Mariusza Smugę  uzupełniono, wobec 
czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego 
odczytywania.  
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach) za przyjęła protokół nr 36/2018 posiedzenia Komisji 
odbytego w dniu 23 marca 2018 roku. 
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
1.  Ustosunkowanie się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do pisma z dnia 29 maja 2018 
roku 
     odnośnie uwag zgłoszonych względem realizacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
     wniosku Komisji o zasięgnięcie opinii biegłego w ramach prowadzonej kontroli w 
Miejskim 
     Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie.  
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 – Ustosunkowanie się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do pisma z dnia  
29 maja 2018 roku odnośnie uwag zgłoszonych względem realizacji przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosku Komisji o zasięgnięcie opinii biegłego w ramach 
prowadzonej kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Stargardzie. 
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Pismo radnej Marioli Łady-Siwiec z dnia 29.05.2018 roku  stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Opinia prawna odnosząca się do pisma radnej z dnia 29.05.2018 roku  stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że radna Mariola Łada-Siwiec na 
posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku złożyła pismo odnośnie dalszej realizacji przedmiotu 
kontroli, jaką rozpoczęła Komisja Rewizyjna w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. Tak jak prosiliśmy, Komisja otrzymała w tej sprawie opinię prawną. 

 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, kto prosił, czy był jakiś wniosek w tej sprawie. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Komisja tak ustaliła. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, na czyje polecenie. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że na polecenie Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie ma takich uprawnień. Nie mógł zlecić 
Przewodniczący Rady. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, dlaczego nie. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że tylko Komisja może przegłosować ten 
wniosek. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że Komisja w ramach prowadzonych kontroli może 
zlecać za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonanie ekspertyz. Jest 
pytanie, czy Komisja zleciła Przewodniczącemu. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Komisja głosowała ten wniosek, 
zgodnie z § 34 Statutu Miasta: 3 głosy były za i 2 wstrzymujące się.   
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy to Komisja. Komisja nie głosowała o opinię prawną 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, o czym teraz mowa. 
  
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że głosowanie było o zmianę daty. Radna nie wie 
nic na temat głosowania zlecenia przez Komisję Rewizyjną za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady, gdzie radna w piśmie jasno odżegnuje się od tego, żeby to było za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pomijając już to, radna stwierdziła, że 
przejrzała opinię i ta opinia prawna obraża radną. Pani radca prawny powołuje się, nie 
podając a mogłaby podać orzecznictwo Sądu Najwyższego. My nie działamy na podstawie 
precedensu, nie mniej jednak gdyby się do tego odniosła byłoby dobrze. Po drugie radca 
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prawny powołuje się na Słownik Języka Polskiego i mówi, że powierzać komuś coś do 
zrobienia, polecić wykonaniem komuś czegoś, to jest zawarte w tej opinii i to może być brane 
pod uwagę. Czy ktokolwiek chce mieć wpływ na orzeczenia Komisji Rewizyjnej. Komisja 
Rewizyjna jest niezawisła. Skąd się tu wzięło polecić komuś wykonanie czegoś. Absolutnie 
nie można zawrzeć czegoś takiego w opinii prawnej. Radca prawny pisze: „w mojej ocenie” a 
cóż to za ocena, jaka jest wiarygodność. Radna z tym absolutnie nie zgadza się. Mnóstwo jest 
również błędów w tej opinii. Podnosi zakres Przewodniczącego, a tu istotny jest zakres nie 
Przewodniczącego tylko zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jest 
niezależna.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła wtrącił, że oczywiście, iż jest niezależna. A nikt nie 
twierdzi, że jest zależna. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec kontynuując powiedziała, polecić komuś wykonanie czegoś. 
Poza tym radca prawny odwołuje się do statutu gminy. Radnej wydaje się, że jest wadliwe to 
odwołanie, ponieważ powołuje się na akty prawa miejscowego. Jest to akt prawa 
podstawowy, a więc usytuowany poniżej niż ustawy państwowe. Nie może tu być 
sprzeczności a radca prawny powołuje się (nie dokończono wypowiedzi). 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła wtrącił, że działamy na podstawie ustawy i Statutu. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec kontynuując powiedziała, to ma się nijak, jeśli chodzi o 
ustawy, które powinny być zgodne. Nie ma takiego zapisu, że Komisja musi działać przez 
Przewodniczącego - może, ale nie musi. Radca prawny powinna się tu do tego odwołać. 
Możemy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej, ale też poza nim. Tu nigdzie 
nie ma informacji, że Komisja musi przez Przewodniczącego.    
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w Statucie Miasta jest zapisane: „za 
pośrednictwem Przewodniczącego”. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że w Statucie jest: „może”, nie musi. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że są dwie opinie. Do tego co powiedziała radna 
trzeba teraz odnieść się. Pierwsza sprawa faktycznie radca prawny powołuje się na określone 
rzeczy i pisze, że robi się coś za pośrednictwem Przewodniczącego. Żadnego wniosku 
Komisji nie było,  żeby puścić to przez Przewodniczącego. Pan Przewodniczący być może ma 
takowe uprawnienia i z własnej inicjatywy pokierował pismo, bo jest tu Przewodniczącego 
adnotacja. Radny stwierdził, że nie radnemu na tę chwilę to rozstrzygać. Ścierają się tu dwa 
poglądy: pierwszy, że Komisja jest autonomiczna i robi za pośrednictwem Przewodniczącego 
określone ruchy. W opinii radca prawny odnośnie zlecania odnosi się do Przewodniczącego, 
ale Przewodniczący nie ma uprawnień biegłego. Inna jest definicja dla rady, inna jest 
definicja tego zlecania dla Komisji, inna jest definicja wczytywana przez radcę prawnego, 
która inaczej to interpretuje. Radny może mieć tu jakieś wątpliwości i żeby w jakiś sposób 
więcej wiedzieć, radny postawił pierwszy wniosek, aby Komisja zapoznała się z opinią 
niezależnego prawnika spoza regionu stargardzkiego, żeby wytłumaczył, o co chodzi w tym 
wszystkim. Albo ktoś tu pisze i robi nam komplikator i jakby trochę związuje ręce, albo nasza 
koleżanka rozchodzi się z prawdą. Radny stawia wniosek, aby jeszcze raz w tym tygodniu 
spotkać się. Radny zaproponował kancelarię adwokacką, aby wypowiedziała się na ten temat. 
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Radny Piotr Wisiński zapytał, skąd wniosek, że ta opinia jest stronnicza, bo jak powiedział 
radny Ireneusz Gąsiorek jest propozycja powołania niezależnego prawnika. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że są tu zapisy i zacytował radcę prawnego: „zlecać 
według Słownika Języka Polskiego, to powierzać komuś coś do zrobienia”. Komisja ma 
zlecać Panu Przewodniczącemu do wykonania opinię. Tyle się do tego wrzuciło zaburzenia, a 
radny chce mieć jasną, przejrzystą sytuację. Od kiedy zaczęły się ruchy z tą Komisją, będąc 
na ulicy Okrzei i to co Komisja otrzymała, te wiadomości, podczas wypowiedzi członków 
Zarządu  
i reprezentantów z miasta, był jeszcze Zdzisław Rygiel jako Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, to radny nie ukrywa, że jest to jakaś forma żenady. Radny by sobie na coś 
takiego nie pozwolił,  szczególnie występ dyrektora ekonomicznego: „ja tu trzy tygodnie 
pracuję i nie wiem, albo nic nie wiem”.  To nie przystoi członkowi Zarządu jednocześnie 
dyrektorowi ekonomicznemu. Związku z tym radnego sugestia jest taka i radny stawia 
wniosek, aby poprosić mecenasa  
w  normalnym trybie, aby przyjechał i zrobił Komisji formę wykładu lub odniósł się do tej 
opinii i do tego uzasadnienia. 
 
Radny Piotr Wisiński powiedział, że Komisja będzie miała wątpliwości i wtedy powołamy 
trzecią kancelarię. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Komisja musi działać w granicach 
prawa. Jest ustawa o zamówieniach publicznych. Nie możemy sobie wskazać ot tak 
kogokolwiek. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że w ogóle nie zamierza tego robić w ramach 
zamówienia publicznego.    
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, a na jakiej zasadzie miałby przyjechać 
mecenas, tak grzecznościowo. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że tak, grzecznościowo, żeby dowiedzieć się.  
 
Piotr Wisiński stwierdził, że to nie jest w granicach prawa. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, kto miałby go zapytać o to. Proszę 
przyjechać i bezpłatnie wykonać opinię. 
  
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że nawet radny może wykonać telefon. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że pokazywała tę opinię prawną w sądzie. Jest 
naprawdę bylejaka. Wstyd. Radna na pewno pod tym się nie podpisze. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że pod opinią wcale radna nie musi  
podpisywać się. 
   
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że chce zabezpieczyć się i tyle.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, przed czym chce zabezpieczyć się.   
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Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że przed ogólną oceną MPGK Sp. z o.o. Przed 
audytem, który ewentualnie powinien być zrobiony według radnej, ale również my radni 
takich opinii nie możemy przyjmować. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że zgodnie z pismem, które złożyła 
radna Mariola Łada-Siwiec, to wyborem biegłego powinna zajmować się Komisja, a nie 
Przewodniczący Rady Miejskiej.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że chciałby usłyszeć nie od strony, która jest 
zaangażowana, bo radca prawny to jest pewnie prawnik miejski.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że tak, to jest Biuro Prawne Urzędu 
Miejskiego.  

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że interpretacja prawa dobrze wiemy, jaka jest. 
Zaproponowany mecenas był sędzią sądu. Może być. Rzeczywiście to nie jest wcale zły 
pomysł. Był sędzią, jest adwokatem, znanym adwokatem nie był kojarzony z jakimiś 
sprawami, czy przekrętami. Posiada opinię pozytywną w sądzie. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że wniosek trzeba sformalizować. To 
wszystko należy zapisać, czyli jest zlecenie.  

Radny Ireneusz Gąsiorek zaznaczył, że nie zlecenie, tylko zaproszenie na posiedzenie 
Komisji w celu wysłuchania  treści merytorycznej z jednej strony opinii prawnej, a z drugiej 
strony uzasadnienia wniosku radnej Marioli Łady-Siwiec. Radny chciałby usłyszeć i na ten 
temat coś więcej wiedzieć, żeby cokolwiek dalej robić. To jest pierwszy wniosek. Drugi 
wniosek radnego jest taki. Radny nie ukrywa, że poprosił Dyrektor Biura Rady Miejskiej  
o przygotowanie wniosków złożonych w Radzie jak i uchwał dotyczących zatwierdzenia taryf 
wody w latach 2015, 2016, 2017 oraz informacje MPGK Sp. z o.o. z tych lat. Od Prezesa 
spółki otrzymał Akt Założycielski MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie. Radny poprosił, aby te 
dokumenty  zostały wydane wszystkim członkom Komisji. Ponadto radny chciałby, aby 
wydać jeszcze jeden dokument a mianowicie politykę rachunkowości spółki, realizowaną w 
tej firmie. I ten dokument, również radny poprosił o wydanie wszystkim członkom Komisji 
Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, jeśli chodzi o taryfy to wszystko jest  
w formie uchwał i znajduje się BIP-ie.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że stara się zachować czystość, klarowność działań. 
Skoro Komisja pracuje nad czymś, radny dostał określone dokumenty i będzie na tych 
dokumentach bazować, bo również chce, aby każdy z członków Komisji takowe dokumenty 
posiadał, czy to w formie elektronicznej, czy papierowej. Radny dostał w formie e-mailowej  
z czego cieszy się. Radny chce mieć tę kontrolę za sobą.   

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że tej kontroli nie skończymy do 
października, skoro nie potrafimy ustalić, kto ma wybrać biegłego. Wybór biegłego to nie 
będzie łatwa sprawa. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że posłuchał również Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący zasugerował, żeby jednak w formie pisemnej zwrócić się z określonymi 
pytaniami do Zarządu spółki, być może pewne rzeczy zostaną rozwiązane. Gdy radny 
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dostanie politykę rachunkowości, to sformułuje pytania jako jeden z członków Komisji i 
będzie chciał, żeby na nie precyzyjnie odpowiedzieć. Być może radny wycofa się z wniosku o 
audyt, bo być może to radnemu wystarczy. Nie chce forsować pewnych rzeczy, natomiast 
tutaj idzie za głosem sugestii Przewodniczącego Rady, który, jako starszy i mądrzejszy, 
zasugerował, że można to w taki sposób rozwiązać. Ale pierwsze takie niezobowiązujące 
zdarzenie, to wysłuchanie mecenasa, żeby powiedział coś więcej o tym. Gdy wpłynie polityka 
rachunkowości spółki, radny sformułuje pytania i tutaj nie ukrywa, że może być tak, iż swój 
wniosek cofnie. To są wnioski radnego, które padły i można je poddać pod głosowanie.  

Radny Piotr Wisiński powiedział, że może prościej byłoby wystąpić z tymi pytaniami na 
piśmie do Zarządu MPGK Sp. z o.o. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że radny Ireneusz Gąsiorek chce 
najpierw otrzymać wszystkie dokumenty. Teraz brakuje jedynie polityki rachunkowości. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że brakuje jednego dokumentu, po jego otrzymaniu 
będą zadane pytania. 

Radny Piotr Wisiński powiedział, że Komisja może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie  
dokumentów.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że te dokumenty są, brakuje tylko jednego. Chciałby 
wiedzieć, jak należy interpretować zaistniały stan prawny. Radny nie przesądza dalszego 
tematu postępowania. Chce, żeby to ktoś wyjaśnił, ktoś niezwiązany z miastem i ze spółką. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że nie ma takiej mocy sprawczej, żeby 
Pana mecenasa poprosić, aby bezpłatnie przyjechał tutaj do Stargardu, czy w formie pisemnej 
to zrobić czy w formie ustnej. Jak to zrobić formalnie nie ma najmniejszego  pojęcia.  

Radna Mariola Łada-Siwiec dodała, że samo jego mówienie nie wiele da.  

Radny Piotr Wisiński powiedział, że to się wiąże z zastosowaniem ustawy o  zamówieniach 
publicznych.   

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, ja też wiem coś na ten temat.  

Radny Piotr Wisiński zapytał, ale jak ma przyjść radca prawny i wydać opinię.  

Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy to jest jego sprawa, czy nasza sprawa. Na razie radny 
powiedział, że temat stawia krótko. 

Radny Piotr Wisiński dodał, to jest nasza sprawa, w jakiej formie Komisja to zleci. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że nie chce zlecać tego, bo zlecenie wiąże się  
z poniesieniem nakładów finansowych. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła dodał, że nie ma takiej mocy sprawczej, że tego 
radny nie zrobi. Kto będzie dzwonił do mecenasa z informacją o posiedzeniu.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że może zadzwonić, bo tę osobę zna. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, po co Pan mecenas miałby przyjeżdżać, czy 
nie może tego napisać, to będą tylko słowa.  
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Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że być może jeżeli już się zostawia cokolwiek  
w dokumentach, to być może to się faktycznie wiąże z finansami. Chce, żeby ten temat został 
wyjaśniony. Będą komplikacje to będzie tylko gorzej, sami  zagrzebiemy się w tej 
ekspertyzie. Chciałby wiedzieć, jak to wygląda faktycznie pod względem prawnym. Radny 
powiedział, jak  to chce dalej rozegrać. Taką ma propozycję. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy radny myśli, że Pan mecenas przyjedzie 
tak z marszu. A dokumenty. Przewodniczący nie wie, czy to zostanie mu wcześniej 
udostępnione czy może jedynie wyjaśnione przez radnego. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że jest na tyle rozgarniętą osobą, iż przyjedzie i coś 
powie na ten temat. Będą pytania to każdy z nas będzie mógł cokolwiek powiedzieć. I teraz 
radny chciałby wiedzieć,  czy pismo, czy opinia jest bardziej wiarygodna.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła dodał, że tak naprawdę jest tylko wątpliwe dla 
części Komisji, to kto ma wybrać tego biegłego czy Komisja Rewizyjna, czy Przewodniczący 
Rady. I jeszcze należy określić zakres, co ma robić biegły. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że robi się interpretacje zapisów Statutu Miasta. I tu  
i tu, to inaczej wygląda. Radny chce, żeby ktoś to rozwiał. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła dodał, że przyjmijmy hipotetyczną  sytuacje, 
przyjeżdża Pan mecenas określa się za opcją X a opcja Y nie pasuje, co wtedy powołujemy 
kolejnego, bo komuś też nie będzie pasować. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że wtedy zostanie to poddane pod głosowanie, czy 
przyjmujemy tę czy inną wersję. Radny uważa, że na tyle to wytłumaczył, iż każdy zrozumie. 
A jeżeli ktoś z członków Komisji będzie miał wątpliwości, będzie mógł zadać pytania. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że jak zaczęliśmy działalność w Komisji 
Rewizyjnej  poprosiliśmy Prezydenta Miasta Sławomira Pajora i wystarczyło tylko raz, aby 
zorganizował szkolenie, żeby radni douczyli się. Nie było problemu pojechaliśmy na 
szkolenie. Tu jest analogiczna sytuacja. Radna stwierdziła, że błąd Jej polegał na tym, iż 
mogła napisać od razu, że prosi o opinię prawną osoby niezwiązanej z miastem. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła dodał, że jeśli radny Ireneusz Gąsiorek chce 
możemy przegłosować.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że rozmawiał z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Marcinem Przepiórą na ten temat. Konkluzja z tej rozmowy jest taka, pierwszą taką sytuacją 
to będzie to, żeby to wytłumaczono, bo zawiłości prawne jak i po jednej tak i po drugiej 
stronie są. Radny chce, aby to trzecia osoba wyjaśniła. Gdy radny będzie miał wątpliwości, to 
będzie wiedział, że mecenasowi takie pytanie może zadać. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nic nie szkodzi, że mecenas tu przyjdzie  
i z radnymi porozmawia. Czy mecenas zaproponowany przez radnego, czy ktokolwiek inny, 
ale osoba, która jest niezawisła. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła dodał, że radni sugerują, że radca prawny Urzędu 
Miejskiego, który napisał tę opinię jest niezawisły.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że jak się czyta, to są tak rozbieżne te rzeczy.  
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Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że są tu zwroty, które absolutnie nie powinny 
znaleźć się w opinii prawnej dotyczącej Komisji Rewizyjnej. Radna nie działa na niczyje 
zlecenie i nikt radnej nie może polecić, jeśli to jest niezgodne z radnej sumieniem. Radna 
stwierdziła, ja się na te zapisy nie zgadzam.   

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że było przegłosowane, iż zlecamy 
Przewodniczącemu Rady. Głosowanie odbyło się w dzień sesji Rady Miejskiej. W 
głosowaniu  było 3:2. Możemy sprawdzić protokół.  

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że są dwa oficjalne dokumenty, które wpłynęły. 
Radny chce wiedzieć, do którego dokumentu podejść poważnie. Są zastrzeżenia, czy robi to 
Komisja Rewizyjna, czy Przewodniczący Rady za pomocą czegoś, kogoś. To jest temat 
wyjściowy, bo są to pisma rozbieżne. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że była już kiedyś taka sytuacja. Dotyczyła chyba 
skargi na Prezydenta Miasta, gdzie Komisja rozpatrywała sprawę a później okazało się, że nie 
mamy do tego uprawnień. Radna znalazła w orzecznictwie, że Komisja Rewizyjna ma takie 
uprawnienia. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że to była kontrola 
realizacji skarg i wniosków złożonych u Prezydenta Miasta.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że było to realizowane, ale bez dostępu 
do danych osobowych. 

Radny Ireneusz Gąsiorek dodał, że wcześniej było z danymi osobowymi.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że było przyznane, że to był błąd. 
Komisja nie może wnikać w dane osobowe. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że postawił wniosek, szkoda czasu. Są dwa rozbieżne 
pisma. Kto Przewodniczącemu Rady zlecił wystąpienie o opinię prawną, bo nie było takiego 
wniosku Komisji, żeby zlecać to Przewodniczącemu. Być może ktoś chciał przyzwoicie coś 
zrobić. Natomiast skoro są już te dwa dokumenty, to niech je Komisja rozważy. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Komisja była w Urzędzie Miejskim 
przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego. Pismo radnej wpłynęło i Komisja ustaliła datę 
kolejnego posiedzenia i ustaliła, żeby najpierw była opinia prawna. To zostało postanowione. 

Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy to było nagrywane. Poprosił o nagranie.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że tak samo możemy posłuchać, co 
zostało przegłosowane. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że prosi o nagranie, bo z błahej spraw zaczyna się 
robić komplikacja. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, co da przesłuchiwanie tej taśmy. Niech przyjdzie 
mecenas, co za problem i niech wypowie się. Potem Komisja będzie zastanawiać się, co z tym 
dalej robić. Nasze prawo nie działa na zasadzie takiej, że co orzeknie Sąd Najwyższy, chociaż 
zwykle się do tego zawsze odwołujemy. Nie ma precedensu, ale jednak jeśli Sąd Najwyższy 
coś orzeknie, to orzecznictwo tak działa i powiela się to stanowisko. Nie ma ostatecznej 
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opinii, dlatego zabezpieczmy się, co nam szkodzi wysłuchać. Radna powiedziała, zobaczymy, 
czy napisałam głupoty, czy nie napisałam głupot. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że radny Ireneusz Gąsiorek stwierdził, 
że ma dojście. 

Radny Piotr Wisiński zapytał, ale jaką moc potem będzie miała ta opinia.   

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że to nie będzie opinia, to będzie po 
prostu wysłuchanie Pana mecenasa. 

Radny Piotr Wisiński dodał, czyli luźne spotkanie. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że można mówić, że to będzie luźne spotkanie. Tylko 
radny ma wątpliwości, co do tych dwóch dokumentów. One są rozbieżne, skoro są tutaj, to 
będzie można sobie wyłożyć ogląd sprawy. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że padł wniosek o zaproszenie na 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej niezależnego adwokata                                      . Może nie 
pisać w dokumentach akurat imiennej korespondencji, tylko ogólnie na kancelarię 
adwokacką.  

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że może faktycznie niekoniecznie pisać nazwisko. 
Radna w sądzie pokazała opinię prawną, bo tam mogła to pokazać. Nie będzie szła do 
żadnego adwokata z tym, bo tego zrobić nie może, natomiast gdy mecenas przyjdzie tu na 
zaproszenie, przeczyta to i wypowie się. Przeczyta i powie, że to był błąd, jakiś tam 
legislacyjny. 

Radny Piotr Wisiński powiedział, jeśli Komisja zaprasza radcę prawnego w trybie nie 
wiadomo jakim, tak jak tutaj padło w trybie niezobowiązującego spotkania, to radny ma 
wniosek, aby to spotkanie odbyło się nie jako posiedzenie Komisji Rewizyjnej, tylko 
spotkanie dla chętnych. Jeśli radny będzie chciał, to przyjdzie, a jeśli nie, to nie przyjdzie. 

Radny Ireneusz Gąsiorek dodał, że są dwa wnioski szkoda czasu.   

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga dodał, czy takie spotkanie będzie  
w ogóle wiążące.  

Radny Piotr Wisiński dodał, czy opinia, która nie jest zlecona, tylko wyrażona ustanie, to 
nawet nie będzie opinia, czy ona jest wiążąca. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że każdy sąd orzekając zwraca się zawsze o kilka 
opinii. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła dodał, ale te opinie formalnie zleca. 

Radny Piotr Wisiński dodał, jeśli Komisja chce spotkać się nieformalnie, to nie ma 
przeszkód. Na posiedzenie Komisji radny może przyjść dopiero za 2 tygodnie. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, głosujemy szkoda czasu. Są dwa wnioski. Radnego 
jest formalny wniosek, który idzie lege artis.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga dodał, że to powinna być oficjalna 
Komisja. 
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Radny Piotr Wisiński zaproponował, jeśli można nieformalnie zaprosić prawnika, to zróbmy 
nieformalne spotkanie. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że to wtedy nic nie da. Nie możemy wynosić 
dokumentów.  

Radny Ireneusz Gąsiorek dodał, nie mówię, że to jest nieformalnie.  

Radny Piotr Wisiński dodał, ale nieformalnie zaprasza się bez żadnej procedury. Komisja 
nie zleca opinii prawnej. W tej sytuacji powinniśmy zlecić po prostu opinię. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że prosi o procedury dotyczące pracy Komisji 
Rewizyjnej. I co będzie trzecia opinia. 

Radny Piotr Wisiński dodał, że no to będzie trzecia opinia, przecież o to chodzi. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, chce najpierw wysłuchać a po tym jak wysłucha, to 
zadecyduje, co dalej robić.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że nie wiadomo, jak to wpisać w 
dokumenty. Jak zaprosić tę osobę na Komisję Rewizyjną.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga dodał, że jeśli przyjdzie na Komisję, 
to jego wypowiedź będzie protokołowana. 

Radny Piotr Wisiński dodał, że mówimy o formie nieodpłatnej.  

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że Przewodniczący Komisji może przecież 
zapraszać na Komisję osoby z zewnątrz, tyle tylko że ranga takiego spotkania jest zupełnie 
inna. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji. Na jakiej podstawie 
mam zaprosić Pana mecenasa. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że na podstawie wniosku, który przeszedł, albo nie 
przeszedł. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że jest podstawa można zaprosić. W Statucie 
Miasta jest napisane, że można zaprosić na wniosek członków Komisji, jeśli Komisja 
przegłosuje, to Przewodniczący Komisji zaprosi. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga dodał, że przegłosujemy, 
zobaczymy. 

Radny Piotr Wisiński dodał, a jak się nie zgodzi. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie sądzi, iż mógłby się nie zgodzić. Jeśli 
Komisja poprosi mecenasa o pomoc, to stawi się po to tylko, aby rozwiać wątpliwości. Każdy 
szanujący się adwokat by się stawił. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła przystąpiono do głosowania wniosku radnego 
Ireneusza Gąsiorka o zaproszenie Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina  do ustosunkowania 
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się do dwóch pism: radnej Marioli Łady-Siwiec z dnia 29 maja 2018 roku oraz opinii prawnej 
radcy prawnego Urzędu Miejskiego. 

Komisja większością głosów (przy 3 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się) 
opowiedziała się za zaproszeniem Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina  do ustosunkowania 
się do dwóch pism: radnej Marioli Łady-Siwiec z dnia 29 maja 2018 roku oraz opinii prawnej 
radcy prawnego Urzędu Miejskiego. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że drugi wniosek dotyczył 
udostępnienia polityki rachunkowości przez MPGK Sp. z o.o. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że jeżeli są gotowe 
dokumenty, to w zasadzie powinniśmy je mieć za 2 dni. 

Radny Piotr Wisiński dodał, aby oficjalnie wystąpić z wnioskiem  o akt założycielski. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że jeśli chodzi o dokumenty odnośnie 
taryfy to są  i tego nie trzeba powielać. Przewodniczący Komisji zapytał, to o jakie 
dokumenty wnioskujemy. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział o akt założycielski i politykę rachunkowości – zasady 
rachunkowości w firmie. To jest to czego radny będzie potrzebował. 

Więcej pytań, uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła 
poddał wniosek radnego Ireneusza Gąsiorka pod głosowanie.  

Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) podjęła wniosek o przekazanie Komisji na 
potrzeby prowadzonej kontroli 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 dwóch dokumentów, to jest: aktu 
założycielskiego spółki oraz politykę rachunkowości spółki.   
 
Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Na tym zakończono 40 posiedzenie Komisji w dniu 11 czerwca 2018 roku. Obrady zostaną 
wznowione po ustaleniu terminu. 
 
 

                     Przewodniczący Komisji                                              
Protokołowała:                                  Michał Bryła             ........................ 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej                                        

                                                      Z-ca Przewodniczącego Komisji                       
       Barbara Stanisławska                         Mariusz Smuga      ……..…….….       
       

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

    

     Mariola Łada-Siwiec                     ………....…….   
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              Piotr Wisiński                     ......................... 

 
W dniu 20 czerwca 2018 roku Komisja Rewizyjna wznowiła posiedzenie – obecnych 5 
członków Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.  

Członkowie Komisji zebrali się w Ratuszu, w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Rynek 
Staromiejski  1 w Stargardzie, w godzinach od 16.00 do 16.45. 

Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, Kancelarii 
Adwokackiej ze Szczecina oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 8, 9 i 10 do protokołu. 
Zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez Kancelarię Adwokacką ze Szczecina 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła wznowił posiedzenie celem ustosunkowania  się  
Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej do pisma z dnia 29 maja  2018 roku odnośnie uwag 
zgłoszonych względem realizacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosku Komisji o 
zasięgnięcie opinii biegłego w ramach prowadzonej kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Komisja przegłosowała zaproszenie  
przedstawiciela kancelarii w posiedzeniu w celu wyjaśnienia rozbieżności części członków 
Komisji względem zapisów w Statucie Miasta. Przewodniczący Komisji wyjaśnił wątpliwości 
Komisji odnośnie zapisów § 34 Statutu Miasta dotyczącego zlecania przez Komisję 
zasięgnięcia opinii biegłego lub wykonanie ekspertyz za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady. Wątpliwość dotyczy, kto dokonuje wyboru biegłego Komisja, czy Przewodniczący 
Rady.  

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że uważa, iż to radni 
decydują, kto ma na rzecz Komisji robić opinię, bo inaczej to byłoby wchodzenie w 
kompetencje Komisji Rewizyjnej. Po dokonaniu wyboru z kim chcecie pracować, 
wskazujecie Przewodniczącemu tę osobę do zawarcia umowy, czy też do prowadzenia 
procedury. Musicie określić kryteria wyboru. Należy pamiętać, że jest ustawa o 
zamówieniach publicznych i należy pamiętać, czy faktycznie możecie wskazać palcem, z kim 
konkretnie chcecie zawrzeć umowę.  Jeśli są oczywiście ku temu przesłanki, możecie to 
zrobić.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że dla radnej jest to wszystko mało precyzyjne. 
Ma odpowiedź Pani mecenas, która jest trochę dla radnej lakoniczna, lekceważąca (nie 
dokończono wypowiedzi). 
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina wtrącił, że należy zwrócić uwagę, że 
gdyby przeczytać opinię, którą otrzymał od Pana Ireneusza, to wynika to, co tu mecenas 
powiedział. Możecie określić kryteria i wskazać konkretnie, punktowo z kim chcecie 
współpracować.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że opinia jest mało precyzyjna. Powinny być 
przywołane przepisy, mając na uwadze, że radni nie są fachowcami w tej dziedzinie. Były 
wątpliwości, co do interpretacji, to tym bardziej powinno to być wyjaśnione. Teraz trwają 
prace nad Statutem Miasta i warto byłoby, aby nie był to kolejny knot legislacyjny. Żeby 
prawo miejscowe, nie było w sprzeczności z prawem ogólnopolskim. Radna ma wątpliwość, 
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§ 31 Statutu Miasta mówi, że „Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący 
lub Przewodniczący Rady na wniosek lub z inicjatywy podmiotów wymienionych w § 9 ust. 1 
Statutu.”. Radna zapytała, czy można to rozszerzyć i interpretować to tak w odniesieniu do 
zasięgania opinii biegłych, czy również powołując się na te osoby można uważać, że klub 
radnych, albo przykładowo 3 radnych Komisji Rewizyjnej, mogliby dokonać zlecenie 
wykonania ekspertyzy.   
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że trochę nie rozumie. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że to jest inicjatywa uchwałodawcza. 
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że jeśli jest 
wnioskodawca i występuje do Przewodniczącego z taką propozycją o zwołanie posiedzenia, 
to może wskazać, co ma być przedmiotem tej Komisji. Może wskazać, że przedmiotem 
Komisji będzie wybór osoby biegłego. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy to musi być za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady.  
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że wyraźnie jest 
napisane, że zwołuje Przewodniczący Komisji bądź Przewodniczący Rady. Nie mówimy o 
porządku obrad posiedzenia. Inicjatorzy tego posiedzenia mogą wystąpić do 
Przewodniczącego, że chcą coś takiego przegłosować.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, w jaki sposób Komisja powinna procedować, zgodnie 
ze Statutem, aby skorzystać z pomocy prawnej obiektywnej.  
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina stwierdził, że tak jak powiedział na 
początku. Możecie Państwo radni wskazać, z kim chcecie pracować, podać zakres i trzymać 
się ustawy o zamówieniach publicznych. W ustawie jest tryb z wolnej ręki i w sytuacji takiej, 
jeśli stwierdzicie, iż to może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z uwagi na 
jakieś przesłanki, przyczyny o charakterze technicznym, czyli krótko mówiąc, tylko jeden 
może to zrobić to, w takim zakresie jak chcecie, to możecie powiedzieć, że chcecie konkretnie 
z tym.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, i przekazać procedurę dalej 
Przewodniczącemu Rady. 
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, tak. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, jaka jest obecnie kwota. 
  
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że przy tych usługach to 
jest 750 000 euro. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że z tego co pamięta, to jest 30 000 
euro.  
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Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że jest próg i zaraz 
sprawdzi, bo jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 
roku i jest to 750 000 euro w przypadku zamówień innych. To zmienia się cały czas.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, czy byłyby Pan zainteresowany współpracą z Komisji 
Rewizyjną.  
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że Pan Ireneusz nakreślił 
mniej więcej przedmiot (wypowiedź przerwano). 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że to jest za daleko. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, żeby dać wypowiedzieć się.  
 
Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powrócił do wypowiedzi 
stwierdzając, mniej więcej, czego miałoby to dotyczyć. To, tak. Tylko, że tutaj Pan mecenas 
musiałby współpracować z osobą o dodatkowych kompetencjach, nie prawnikiem. Tylko tak 
ogólnie usłyszał, jaki mógłby być przedmiot zlecenia. To nie wystarczy prawnik do tego. To 
musi być prawnik i dobrej klasy ekonomista. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że na razie chcieli się dowiedzieć, jakie są 
możliwości. Czy Pan mecenas ewentualnie podjąłby się, pewnie Pan ma jakieś rozeznanie co 
do biegłych, co do biegłych z konkretnych specjalizacji. Temat na razie jest u nas płynny, ale 
generalnie chodzi Komisji o sprawy biegłego rewidenta, która ma ten tytuł i uprawnienia. 
Kontynuując to co koleżanka radna powiedziała, czy by Pan podjął się, czy jest taka 
możliwość i jakby to ewentualnie wyglądało.   

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że oczywiście by się tego  
podjął, ale od razu stwierdził, że to by musiały być dwie osoby, Pan mecenas i Pan mecenas 
wie ewentualnie kto jeszcze, ponieważ współpracuje z taką osobą. Zlecenie tego tylko dla 
prawnika mija się z celem takiej ekspertyzy, bo prawnik nie będzie w stanie sam tego zrobić. 
Pan mecenas usłyszał między innymi, że chodzi o cenę taryf. To musi to zrobić jeszcze osoba, 
ekonomista z uprawnieniami biegłego rewidenta. Pan mecenas z taką osobą współpracuje, 
więc jeśli miałaby być złożona przez mecenasa oferta, to byłaby wspólna z osobą biegłego 
sądowego. Jest ta osoba biegłym przy badaniu finansów szpitala.  

Radny Ireneusz Gąsiorek i radna Mariola Łada-Siwiec zapytali, czy stargardzkiego 
szpitala.  

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, tak. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że Pan mecenas wyjaśnił wątpliwości 
dotyczące, kto ma wskazać biegłego a kto ma dalej poprowadzić procedurę. Przewodniczący 
Komisji podziękował Panu mecenasowi za udział w posiedzeniu. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że szkoda, iż Pana opinia nie jest ostateczna. I 
byłby koniec. 

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że tak to nigdy nie jest.  
Na pewno nie jest tak, że Państwo radni ogólnie określacie, że chcecie ekspertyzę  
a Przewodniczący Rady robiłby wszystko za członków Komisji. W tym momencie rzecz 
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byłaby sprowadzona do absurdu. Da to się wyinterpretować z opinii prawnej Pani mecenas. 
Jeśli miałby opinię, to mógłby powiedzieć więcej. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że pokaże opinię prawną. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy opinia jest zanonimizowana. To jest 
kserokopia na potrzeby Komisji, nazwisko jest niewidoczne. 

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że kwota 30 000 euro 
wynika z zarządzenia Prezydenta Miasta, ale ustawa zmieniła się i te progi są zmienione. Pani 
mecenas pisze, że Komisja Rewizyjna, zlecając za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 
wykonanie ekspertyzy lub zasięgnięcia opinii biegłego, powinna określić, co najmniej 
przedmiot i zakres. Pani mecenas też dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu tego 
zlecenia. 

Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał mecenasa, czy ze strony mecenasa mogłaby popłynąć 
inicjatywa do Rady. 

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że jeśli miałoby to być 
zlecenie z wolnej ręki, bo tak zostałoby to określone (wypowiedzi nie dokończono). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że najpierw trzeba byłoby 
oszacować wartość tego zlecenia. 

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że tak. Tylko, aby 
określić wartość zamówienia, to trzeba mieć zakres. Udzielenie teraz odpowiedzi nie jest 
możliwe, bo trzeba wiedzieć, czy to zlecenie jednorazowe, czy wielokrotne, jaki miałby być 
zakres. Pan mecenas stwierdził, że na pewno mieściłoby się to w granicach wynikających z 
zarządzenia Prezydenta Miasta. Jest to 30 000 euro, to wiadomo, że nie byłoby więcej.  

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że to jest olbrzymia kwota. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że to jest około 120 000 
złotych.  

Przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej ze Szczecina powiedział, że olbrzymia, ale aż tyle 
by to nie kosztowało. To jest nowe rozporządzenie, ale lepiej zostawić to, bo nie byłaby to 
taka kwota. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła podziękował Panu mecenasowi za 
udział w posiedzeniu. Następnie dodał, że o ile dobrze pamięta, to zakres był głosowany. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że wniosek był podjęty, ale został też wstrzymany ze 
względu na wątpliwości proceduralne. To może nas nie obejść, chyba że MPGK Sp. z o.o. 
wskaże materiały albo z tych materiałów będą wynikały określone rzeczy. Dodatkowe 
materiały (wypowiedź przerwano). 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że e-mailowo dziś 
członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali dokumenty, które były wnioskowane. Pan 
Przewodniczący zapytał, czy na razie wstrzymujemy wybór biegłego rewidenta do momentu 
przekazania ewentualnych dodatkowych dokumentów.   
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Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że tak. Tamten wniosek łączyłby się  
z przeprowadzeniem wręcz audytu całego przedsiębiorstwa a na to nie ma czasu a może 
nawet pieniędzy. Aby doprecyzować zagadnienia w audycie radny przygotował propozycje na 
cele ewentualnego ustalenia przedmiotu. Ma zastrzeżenia do otrzymanej pierwszej informacji  
w zakresie kontroli i realizacji wieloletniego planu rozwoju oraz modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych MPGK Sp. z o.o. na lata 2015-2019 za okres 2015-2017  
i chciałby, aby to zostało wyprostowane i czytelne. Kolejną rzeczą jest to, że na mocy ustaw, 
które są obowiązujące MPGK Sp. z o.o. jest kontrolowane i chciałby wgląd w te dokumenty 
za lata 2015-2017. Kolejnym dokumentem są roczne plany remontowo-inwestycyjne Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji za lata 2015-2017 wraz z ich wykonaniem. Dobrze byłoby, aby się 
zorientować jak te plany ewoluują. Radny chciałby również, aby zostało złożone 
zabezpieczenie w postaci nieudzielenia członkom Zarządu spółki MPGK absolutorium. Jest to 
związane z tym, że w ocenie radnego jest to temat na tyle poważny, iż najmniejsza kara dla 
nich, to jest to, że tylko nie dostaną absolutorium. Radny powiedział, że wnosi o te 
dokumenty do Prezydenta Miasta, aby Prezydent to rozważył. Radny chciałby, aby z Komisji 
Rewizyjnej wyszedł ślad, że Komisja starała się o tego typu złożenie zabezpieczenia. Radny 
również wnosi o zabezpieczenie i zgranie nagrań z czynności kontrolnych, przekazanie 
członkom Komisji,  one są dla Komisji i nie powinny być dalej przekazywane. Radny 
powiedział, że są to radnego wnioski dotyczące postępowania kontrolnego.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że jeśli chodzi o złożenie 
informacji, to jako członek Komisji radny Ireneusz Gąsiorek ma pełne prawo zgodnie ze 
Statutem uzyskać ustne i pisemne wyjaśnienia oraz dokumenty niezbędne do pracy Komisji. 
Natomiast jeśli chodzi o punkt -zabezpieczenie w postaci nieudzielenia członkom Zarządu 
spółki MPGK absolutorium, Przewodniczący Komisji zasugerował, że zmieniłby tę formę na  
-rozważenie nieudzielenia członkom Zarządu spółki MPGK absolutorium. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że zabezpieczenia ma swoje znaczenie. Pracował  
w instytucjach zwanych spółkami i wie co to znaczy. Dlatego formułując tego typu postulaty, 
wie do czego zmierza.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że być może absolutorium 
za zeszły rok zostało już udzielone. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że chce tylko, aby temat wyszedł z Komisji a co z nim 
dalej będzie, to już nie jest kwestia radnego decyzji ani rozważań. Być może faktycznie za 
późno zostało to złożone, ale kontrola idzie, tak jak idzie. Natomiast radny nie wie, aby jakiś 
ruch był zrobiony w tej materii, stąd ten postulat, żeby te wszystkie zdarzenia, które opisał, 
zostały zrealizowane. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że każdy z tych postulatów 
będzie głosowany osobno. 
 
Radny Mariusz Smuga powiedział, że można zagłosować wszystkie razem, ponieważ nie 
ma to znaczenia. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że Jego zdaniem ma to 
znaczenie. Rozumie informacje i dokumenty, ale jeśli chodzi o zabezpieczenie w postaci 
nieudzielenia członkom Zarządu spółki MPGK absolutorium, jest to zupełnie odrębna rzecz  
i nie ma to związku z kontrolą Komisji Rewizyjnej.  
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Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że uważa, iż to w żaden sposób nie szkodzi, 
ponieważ Prezydent może tego po prostu nie uznać.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że dlatego składa wniosek, 
aby głosować każdy punkt osobno.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy będzie głosowane wszystko razem, czy oddzielnie. 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że uważa, iż to w żaden sposób nie szkodzi, 
ponieważ jeżeli w tym zakresie Prezydent uzna, że nie, to nie wyrazi zgody. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła zapytał, kto jest za tym, aby głosować 
wszystko łącznie. 
 
Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się) opowiedziała się   
o głosowaniu wszystkich wniosków do Prezydenta Miasta łącznie. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła zapytał, do kiedy ma nastąpić  złożenie 
dokumentacji przez Prezydenta Miasta. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że nie chciałby narzucać Prezydentowi 
jakiegokolwiek terminu i nie chciałby, aby to było napisane niezwłocznie.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła zaproponował termin do 29 czerwca 
2018 roku, droga elektroniczną. 
 
Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę. Więcej pytań, uwag nie zgłoszono, 
wobec czego Przewodniczący przystąpił do głosowania wniosku radnego Ireneusza Gąsiorka. 
 
Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 wstrzymujących się) podjęła wniosek do 
Prezydenta Miasta Stargard o: 
- złożenie precyzyjnej informacji dotyczącej realizacji wieloletniego planu rozwoju oraz 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPGK Sp. z o.o. na lata 2015-2019 
za okres 2015-2017. Złożona wcześniej informacja zawiera zbiór chaotycznych danych bez 
szczegółowego odniesienia do poszczególnych zadań, do poszczególnych lat czynności 
wykonywanych przez spółkę. W informacji złożonej w treści tabel w rubryce pod nazwą 
kwota netto przy niektórych pozycjach podaje się kwoty, a w innych: zadanie wstrzymane  
(nie wiadomo z jakiego powodu), rezygnacja z zadania (jaka podstawa, powód), w trakcie 
realizacji (nie wiadomo na jakim etapie), realizacja w późniejszych latach (nie wiadomo  
w jakich, czy na pewno?), w raporcie wskazano czwartą grupę pod nazwą zadania te 
pierwotnie nie były ujęte w wieloletnim planie; nie wskazano z jakich źródeł były 
zrealizowane poszczególne zadania; 
- złożenie dokumentacji dotyczącej realizacji czynności kontrolnych jakimi była poddana 
spółka MPGK w latach 2015-2017; 
- złożenie przez MPGK Sp. z o.o. pełnej dokumentacji rocznych planów remontowo-
inwestycyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za lata 2015-2017 wraz z ich 
wykonaniem; 
- zabezpieczenie w postaci nieudzielenia członkom Zarządu spółki MPGK absolutorium  
za 2017 rok; 
- zabezpieczenie i zgranie nagrań z czynności kontrolnych, przekazanie członkom Komisji. 
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Komisja Rewizyjna, w ramach przeprowadzonych ustaleń, wnosi o udzielenie  odpowiedzi  
na wyżej wymienione zagadnienia wniosku Komisji Rewizyjnej w terminie do 29 czerwca  
2018 roku.   
 
Radny Mariusz Smuga powiedział, ze woli otrzymać materiały w formie papierowej. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że trzeba zagłosować 
wstrzymanie wniosku w sprawie wyboru biegłego do momentu uzyskania informacji. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zaproponował, aby zwrócić się do Pana mecenasa, żeby 
przedłożył ofertę, jakby to cenowo wyglądało.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie można złożyć oferty, dopóki nie ma 
zakresu kontroli. 
 
Komisja czynności kontrolne w zakresie 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 wstrzymała 
do 4 lipca 2018 roku. W tym dniu przewidziane jest kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
w celu ustosunkowania się do dokumentów dotyczących powyższego wniosku Komisji.  
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20.06.2018 roku został przekazany Prezydentowi Miasta 
pismem ERM.0003.41.2018.1 z dnia 22.06.2018 roku, którego kserokopia stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że pod koniec maja Komisja Rewizyjna 
rekomendowała udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta i zapadła pozytywna decyzja. 
Informacje, które radna dzisiaj otrzymała od Pana mecenasa i radnego Ireneusza Gąsiorka 
nakazują weryfikację tej decyzji w mniemaniu radnej. W związku z tym wnioskuje  
o ponowne rozpatrzenie rekomendacji o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2017. W ocenie radnej brakuje należytego nadzoru właścicielskiego nad podległym mieniem, 
nad spółkami. Dotyczy to przede wszystkim Stargardzkiego Centrum Kultury, Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 
Radna również nie akceptuje niektórych wypowiedzi Prezydenta na sesji oraz brak 
odpowiedzialności konkretnych osób za nieprawidłowości, które są potwierdzone. Nie ma 
miernika czystego powietrza i są azbestowe rury.  

Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 2 przeciw) podjęła wniosek o ponowne 
rozpatrzenie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że ustawa o finansach 
publicznych narzuca termin przygotowania wniosku Komisji Rewizyjnej w zakresie 
udzielenia absolutorium do 15 czerwca. Komisja Rewizyjna wypowiedziała się do 15 czerwca 
2018 roku.  
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Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy można zadzwonić do Pana mecenasa  
i zapytać, czy takie rzeczy można robić. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że takich rzeczy nie można 
robić. Wniosek został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i będzie 
zaopiniowany przez RIO, zgodnie z ustawowymi terminami. Przewodniczący Komisji 
podkreślił, że jest to udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za zeszły rok. 

Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że poniekąd rozumie radną Mariolę Ładę-Siwiec. Po 
pierwsze OSiR Sp. z o.o. jest z obciążeniem 820 000 złotych, dotyczy to 2017 roku. Co do 
SCK, to też ma swój wydźwięk ekonomiczny. Odnośnie MPGK Sp. z o.o., będzie bardzo źle.  

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że abstrahując już od wszystkiego, bardzo Jej się 
nie podobają azbestowe rury. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że to nie jest tematem do 
ponownego udzielenia absolutorium Prezydentowi. Udzielenie absolutorium zostało 
przegłosowane na poprzednim posiedzeniu Komisji w dniu 30 maja 2018 roku. Absolutorium 
dotyczy wykonania budżetu, a nie wymiany rur azbestowych. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że przede wszystkim chodzi o brak należytego 
nadzoru właścicielskiego nad podległym mieniem. Chodzi o spółki. 

Radny Piotr Wisiński powiedział, że cieszy się, iż ta kadencja już się kończy i zwrócił się do 
radnej Marioli Łady-Siwiec słowami: „Przykro mi, że robisz sobie koleżanko kampanię 
wyborczą naszym kosztem”, po czym opuścił posiedzenie Komisji. 

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że nie robi sobie kampanii, nie wie czy będzie 
nawet startowała do wyborów i chce tylko wyjaśnienia, jak to wyglądało.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Bryła powiedział, że w art. 270 pkt 3 ustawy  
o finansach publicznych jest mowa: –Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. W związku z tym wniosek  
w sprawie ponownego rozpatrywania  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta w tym 
momencie jest bezzasadny. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 40 posiedzenia Komisji odbytego w dniach  
11 i 20 czerwca 2018 roku. 
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