
Protokół nr 8/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 21 sierpnia 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz,  
Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 9.40.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 8 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 oraz aa 
stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Protokół nr 7/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 czerwca 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 większością głosów (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym 
się) przyjęła protokół nr 7/2015 posiedzenia Komisji w dniu 8 czerwca 2015 roku.  
 
Radna Pani Mariola Łada-Siwiec nie była obecna na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2015 
roku, wobec czego przy przyjmowaniu protokołu z tego dnia wstrzymała się od głosu.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
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. 
 
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 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard 
Szczeciński za I półrocze 2015 roku. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do informacji.  
 
Radny Piotr Wisiński zapytał o fontannę wielowytryskową, która ma powstać przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących na osiedlu Zachód A/5. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że koszty realizacji fontanny są o 
wiele wyższe, niż zakładał projekt. Przedsięwzięcie to w tym roku nie będzie realizowane.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta 
Stargard Szczeciński za I półrocze 2015 roku. 
 
Do punktu 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. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości informację 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. 
 
Do punktu 3 – Sprawy bieżące.  
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zakresu działania oraz liczby 
członków stałych Komisji Rady Miejskiej.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że Klub Radnych Liga Powiatu Stargardzkiego  
nie posiada swojego przedstawiciela w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju.  
Radny poprosił Szanownych Radnych o przychylenie się do oczekiwań Klubu.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga powiedział, że nie widzi problemu, 
ponieważ każdy radny może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Budżetu, Finansów  
i Rozwoju.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja przy 2 głosach za i 3 przeciw negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 25 września 2015 roku o godz. 9.00. 
 
Posiedzenie odbędzie się w Miejskim Zakładzie Komunikacji, ul. Składowa 1 w Stargardzie 
Szczecińskim.   
 
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1.  Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 2013-2014.  
 
2.  Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 8 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
21 sierpnia 2015 roku.  
 

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

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

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


