
Protokół nr 6/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 22 maja 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczecińska 35 w Stargardzie Szczecińskim  
w godzinach od 9.00 do 10.10.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 6 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,  
Prezesa  Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Stargardzie Szczecińskim oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Zwrotne potwierdzenie odbioru ww. zawiadomienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR 
Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
 
Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 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 5/2015 posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
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.  
 
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 – 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. 
 
Informacja z działalności Spółki za 2014 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o przekształcenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, jako 
zakładu budżetowego w Spółkę.  
 
Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Beata Radziszewska powiedziała, że Spółka została utworzona  
w 2010 roku. Była to bardzo dobra decyzja, bowiem jest to korzystne dla miasta.  
OSiR jako Spółka posiada większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, źródeł 
finansowania realizowanych inwestycji oraz swojej działalności.   
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że dzięki umowie zawartej pomiędzy 
Spółką a Miastem, dzięki której Spółka mogła realizować zadanie polegające na zwiększeniu 
dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta. Miasto uczestniczy  
w wykupywaniu biletów dla oddziałów szkół podstawowych (klas II i III). Gdyby nie było 
dofinansowania z budżetu miasta, to bilet byłby w cenie 30 bądź 40 zł, co by spowodowało 
małą liczbę osób korzystających z Pływalni Miejskiej. Miasto dofinansowuje udostępnianie 
infrastruktury sportowej klubom sportowym, bo same nie byłyby w stanie dokonać opłaty. 
Miasto dofinansowuje usługi publiczne świadczone przez Spółkę.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o kontroling Spółki.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że tę sprawę reguluje ustawa  
o finansach publicznych. Nadzór nad Spółką jest sprawowany przez Radę Nadzorczą, której 
Spółka przedkłada co miesiąc raport o aktualnej sytuacji finansowej.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o ilość przeprowadzonych kontroli przez Radę Nadzorczą.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Rada Nadzorcza co miesiąc 
zajmuje się poziomem realizacji planu finansowego. 
 
Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Beata Radziszewska powiedziała, że Spółka co miesiąc Radzie 
Nadzorczej przedkłada plan i realizację planu finansowego.   
 
Wiceprezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Ireneusz Ziembicki powiedział, że sprawozdania finansowe z mocy 
prawa podlegają weryfikacji biegłego rewidenta.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, czy Komisja może zapoznać się z opiniami biegłego 
rewidenta, protokołami z przeprowadzonych kontroli przez Radę Nadzorczą.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że Komisja powinna przedłożyć 
pismo, jakie dokumenty chciałaby otrzymać do wglądu, to zostaną przygotowane. Niektóre 
dokumenty są jawne.  
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Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Beata Radziszewska powiedziała, że Rada Nadzorcza może podjąć 
decyzję o udostępnieniu do wglądu opinii biegłego rewidenta.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że w okresie pięcioletnim (lata 2010-2014) 
funkcjonowania Spółki koszty bardzo wzrastają. Czy jest zasada, że po środki finansowe 
sięga się z budżetu miasta.  
 
Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Beata Radziszewska powiedziała, że biegły rewident potwierdza 
wiarygodność dysponowania środkami finansowymi przez Spółkę.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że nie wierzy, żeby biegły rewident analizował każdą 
fakturę. Należy założyć poziom błędu. Radny kontynuując powiedział, że patrząc  
na sprawozdania z działalności Spółki z lat poprzednich formuły, to wyniki się nie zgadzają,  
są przekłamywane.  
 
Wiceprezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Ireneusz Ziembicki powiedział, że wzrosły wydatki na usługi jak np: 
energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników i inne wydatki. Biegły rewident narzuca, 
jakie dokumenty należy przedłożyć do weryfikacji.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  powiedział, że tematem obecnego posiedzenia 
Komisji jest : działalność i gospodarka Finansowa Spółki na bazie informacji z działalności  
za rok 2014 i tego należy się trzymać. Komisja obraduje zgodnie z ustalonym planem pracy 
Komisji na rok 2015.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał o remont Pływalni Miejskiej. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że nie udało się pozyskać 
dofinansowania na realizację tego zadania, a więc nie zostało ono wpisane w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja przystąpiła do realizacji następnego punktu porządku obrad. 
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące.  
 
Informacja dotycząca „Zintegrowanej Strategii Transportu Publicznego Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego” oraz innych działań podejmowanych przez SSOM. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając oraz Arleta Majewska z Biura Strategii Miasta 
dokonali wprowadzenia do informacji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
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Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą „Zintegrowanej Strategii Transportu 
Publicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” oraz innych działań podejmowanych 
przez SSOM. 
 
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 8 czerwca 2015 roku, godz. 8.00. 
 
Posiedzenie Komisji odbędzie się w  Urzędzie Miejskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 
17 w Stargardzie Szczecińskim.  
   
Tematem posiedzenia będzie:  
 

1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za rok 2014.  
 
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard Szczeciński  
        za rok 2014.  
 
3.  Wypracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi 
        Miasta Stargard Szczeciński.  
 
4.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard 
        Szczeciński za rok 2014.  
 
5.     Sprawy bieżące.    
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 6 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
22 maja 2015 roku.  
 
Nastąpiła zmiana godziny posiedzenia Komisji. Komisja w dniu 26 maja br. (w dniu sesji  
Rady Miejskiej) ustaliła, że następne posiedzenie w dniu 8 czerwca br. rozpocznie  
się o godz. 14.15.  
 
 

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

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

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


