
 

 

Protokół nr 41/2018    
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniach  
4 lipca 2018 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie, w godzinach 
od 14.30 do 14.35.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła otworzył 41 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.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
Porządek obrad: 
1. Ustosunkowanie się do dokumentacji w zakresie wynikającej z wniosku Komisji  
     Rewizyjnej Rady Miejskiej ERM.0003.41.2018.1 z dnia 20 czerwca 2018 roku  
     w ramach kontroli dotyczącej 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. 
 
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego 
posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Miasta, 
są to statutowe kompetencje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wyłączam Panią Mariolę 
Ładę-Siwiec radną Rady Miejskiej, członka Komisji Rewizyjnej z postępowania kontrolnego 
prowadzonego przez Komisję Rewizyjną w sprawie 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. 
Uzasadnienie zgodnie z § 26 ust. 1 członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony  
z postępowania kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do 
jego bezstronności. Wobec informacji, jakie zostały przedstawione przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w piśmie z dnia 2 lipca oraz wobec 
faktu, że pozostaje Pani radna w konflikcie prawnym z kontrolowaną spółką istnieje 
uzasadniona wątpliwość co do Pani bezstronności. Zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Miasta 
przysługuje Pani odwołanie do Przewodniczącego Rady w terminie 3 dni. Decyzja 
Przewodniczącego Rady jest ostateczna. 
 
Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 4 lipca 2018 roku o wyłączeniu radnej  
z postępowania kontrolnego prowadzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  
w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  



 

2 
 

Wniosek z dnia 2 lipca 2018 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. złożony w sprawie wyłączenia radnej Marioli Łady-Siwiec z postępowania 
kontrolnego prowadzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej dotyczącego 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  zawierający dwa załączniki: wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i 
Zachód w Szczecinie, sygnatura akt II C 118/07 oraz uchwałę nr 165/18 Zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 29 maja 2018 roku 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że odwoła się do Przewodniczącego Rady i wie, 
że decyzja jego jest ostateczna. Radną dziwi to. Zapytała, jaki to jest konflikt. 

Przewodniczący Komisji Michał Bryła powiedział, że jest to pismo, informacja z 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przewodniczący Komisji 
powiedział, że rozumie, iż nastąpi odwołanie do Przewodniczącego Rady.  

Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że tak, oczywiście.  

Przewodniczący Komisji Michał Bryła osobiście wręczył radnej Marioli Ładzie-Siwiec 
odczytane pismo z dnia 4 lipca 2018 roku o wyłączeniu radnej z postępowania kontrolnego 
prowadzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie wraz  
z kserokopią wniosku z dnia 2 lipca 2018 roku złożonego w tej sprawie przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawierającego dwa załączniki: wyrok 
Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sygnatura akt II C 118/07  
oraz uchwałę nr 165/18 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Stargardzie z dnia 29 maja 2018 roku.  
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 41 posiedzenia odbytego w dniu 4 lipca 2018 
roku.  
 
 

                     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                     ......................... 


