
 
Protokół nr 7/2015   

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 8 czerwca 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Urzędzie Miejskim, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 14.15 do 15.05.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 7 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 obecnych jest 4, 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 6/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 maja 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 4 głosach za) przyjęła protokół  
nr 6/2015 posiedzenia Komisji w dniu 22 maja 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
 
Porządek obrad: 
 

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. 
 
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.  
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Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.  
Propozycji nie zgłoszono.   
Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad. 
 
 
Do punktu 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński  
za rok 2014. 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za rok 2014  
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  
za 2014 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2014 r. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński oraz uchwała Nr LXXV.131.2015 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2015 r.  
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Miasta Stargard Szczeciński za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia stanowią 
kolejno załącznik nr 4 i 5 do protokołu.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do sprawozdania. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o ilość dokonanych w ciągu roku zmian budżetu miasta.  
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że obecnie nie odpowie na to pytanie, ale 
jeżeli jest taka potrzeba, to dokonane zmiany budżetu miasta zostaną zliczone. 
 
Skarbnik Miasta Emilia Reszka powiedziała, że było kilka zmian budżetu miasta. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał 
sprawozdanie pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym 
się) pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard 
Szczeciński za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za 2014 rok i informacją o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński. 
 
 
Do punktu 2 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasta Stargard 
Szczeciński  
za rok 2014. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2014 r. stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 
 
Skarbnik Miasta Emilia Reszka dokonała wprowadzenia do sprawozdania.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o budżet w porównaniu do innych gmin wielkości naszego 
miasta.  
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Skarbnik Miasta Emilia Reszka powiedziała, że trudno porównywać do innych gmin, 
ponieważ każda gmina ma inny budżet.  
 
Prezydent Miasta Sławomir Pajor powiedział, że w naszym województwie nie ma 
podobnego miasta do naszego.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał 
projekt uchwały pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Komisja większością głosów (przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym 
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego  
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2014 r. 
 
 
Do punktu 3 - Wypracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła odczytał opinie pozostałych stałych Komisji Rady 
Miejskiej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński  
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za 2014 rok i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 
na dzień 31.12.2014 r. Gmina-Miasto Stargard Szczeciński oraz do projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy-Miasta Stargard Szczeciński za 2014 r.  
 
Opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju stanowi załącznik nr 7 do protokołu; Komisji 
Gospodarczej załącznik nr 8 do protokołu; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu załącznik nr 9 
do protokołu; Komisji Społecznej załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) wystąpiła z wnioskiem  
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2014. 
 
Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z pismem przewodnim skierowanym do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie przekazanym w celu zaopiniowania wniosku stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu.  
 
 
Do punktu 4 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Stargard Szczeciński za rok 2014. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) wystąpiła z inicjatywą 
uchwałodawczą w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard 
Szczeciński z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.  
 
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Do punktu 5 – Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku o godz. 9.00. 
 
Posiedzenie odbędzie się w sali posiedzeń Komisji w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1  
w Stargardzie Szczecińskim.   
 
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard Szczeciński  
      za I półrocze 2015 roku.  
 
2.   Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard   
      Szczeciński na lata 2015-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
      za I półrocze 2015 roku.  
 
3.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 7 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
8 czerwca 2015 roku.  
 

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

   
 
   Ireneusz Gąsiorek                           .....................                                                    
    
 
   Mariola Łada-Siwiec                        nieobecna   

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


