
 
Protokół nr 5/2015   

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 24 kwietnia 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, os. Zachód A/5  
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 10.00.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 5 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,  Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim oraz aa stanowią kolejno 
załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Zwrotne potwierdzenie odbioru ww. zawiadomienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Protokół nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 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 4/2015 posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1. Ocena  gospodarowania  środkami  finansowymi  przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących  
     za lata 2013-2014.  
 
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. 
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Do punktu 1 - Ocena  gospodarowania  środkami  finansowymi  przez  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących za lata 2013-2014. 
 
Informacja o gospodarce środkami finansowymi w latach 2013 i 2014 przygotowana przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Pani Anna Kurcab-Kościańska Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących oprowadziła 
członków po obiekcie szkoły.  
 
Po obejrzeniu obiektu szkoły Komisja przystąpiła do dalszych obrad. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Anna Kurcab-Kościańska audiowizualnie 
przedstawiła funkcjonowanie szkoły.  
Zespół Szkół Ogólnokształcących tworzą: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi; Gimnazjum Integracyjne.  
Wizja szkoły to: Szkoła bez lęku, strachu i agresji, zapewniająca sukces każdemu na miarę 
jego sił i możliwości, oparta na demokratycznych zasadach współżycia społecznego w myśl 
idei: „W wychowaniu współpraca, współdziałanie i współdecydowanie.” Przemyślany proces 
wychowawczy ma motywować do jak najpełniejszej aktywności opartej na szacunku, 
akceptacji i poznaniu swoich potrzeb oraz sprawiać, aby uczniowie byli dla siebie wsparciem. 
Celem kształcenia integracyjnego jest zabezpieczenie wszechstronnego rozwoju każdego 
dziecka, jak chociażby poprzez tworzenie środowiska przyjaznego, polegającego  
na wzajemnym wspieraniu się uczniów, rodziców i nauczycieli. Klasa integracyjna liczy  
20 uczniów, w tym 3-5 niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych uczą się dzieci o 
różnych rodzajach niepełnosprawności: upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i 
umiarkowanym, niedowidzące i niewidome, niedosłyszące, z zespołem Downa, z mózgowym 
porażeniem dziecięcym oraz z zespołem Aspergera. Z uczniami niepełnosprawnymi pracują 
nauczyciele specjaliści m.in.: pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, 
terapeuci dzieci z zaburzeniami zachowania, logopeda, psycholog. W klasie integracyjnej 
pracuje dwóch nauczycieli jednocześnie, tworząc stały współdziałający ze sobą zespół. W 
klasach I-III pracuje nauczyciel nauczania początkowego oraz pedagog specjalny, jako 
nauczyciel wspierający.  
W klasach IV-VI i gimnazjum pracuje nauczyciel przedmiotu oraz pedagog specjalny,  
jako nauczyciel wspierający. Współpraca dwóch nauczycieli daje różnorodne możliwości 
wymiany doświadczeń, wzajemnych konsultacji i uzupełniania pedagogicznych kompetencji. 
Nauczyciele w jednakowym stopniu odpowiadają za realizację ramowych treści 
programowych, wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sposób oceniania uczniów  
oraz współpracę z rodzicami. Szkołę wyróżnia to, że otrzymała: Zachodniopomorski 
Certyfikat Jakości, Certyfikat Lidera Integracji, Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca 
Zdrowie.   
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o potrzeby szkoły. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że niezbędne jest dokonanie wymiany 
elektryki, realizacja boiska szkolnego, zamontowanie windy.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy został opracowany projekt na realizację 
boiska i windy.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa powiedziała, że projekt zostanie opracowany.  
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Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że jest pod dużym wrażeniem odnośnie 
funkcjonowania szkoły. Wykazane zostało, jak wiele można pomóc w rozwoju dziecka 
niepełnosprawnego.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) pozytywnie oceniła gospodarowanie środkami  
finansowymi  przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących za lata 2013-2014. 
 
Do punktu 2 - Sprawy bieżące.  
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 22 maja 2015 roku, godz. 9.00. 
 
Posiedzenie Komisji odbędzie się w  Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczecińska 35 w Stargardzie Szczecińskim.  
   
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1.  Zapoznanie się z działalnością i gospodarką finansową  Ośrodka  Sportu i Rekreacji  OSiR   
     Stargard Spółka z ograniczoną działalnością na bazie informacji z działalności Spółki  
     za 2014 rok.  
 
2.   Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 5 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
24 kwietnia 2015 roku.  
 
 

                     Przewodniczący Komisji                                               
Protokołowała:      Michał Bryła             ..................... 
                                                                    
Jolanta Kanicka                            Z-ca Przewodniczącego Komisji                       
Inspektor                                                  Mariusz Smuga      …………….                                               

   
 
   Ireneusz Gąsiorek                           .....................                                                    
    
 
   Mariola Łada-Siwiec                     ……………..    

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


