
Protokół nr 9/2015   
 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego  
w dniu 25 września 2015 roku.  
  
Członkowie Komisji zebrali się w Miejskim Zakładzie Komunikacji, ul. Składowa 1  
w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 9.00 do 10.35.   
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła  otworzył 9 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 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim oraz aa stanowią kolejno 
załącznik nr 2,  3 i 4 do protokołu.  
 
Zwrotne potwierdzenie odbioru ww. zawiadomienia przez Miejski Zakład Komunikacji 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Protokół nr 8/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 sierpnia 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 8/2015 
posiedzenia Komisji w dniu 21 sierpnia 2015 roku.  
 
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. 
 
Porządek obrad: 
 
1.  Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji przedmiotowej 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. 
 
Do punktu 1 - Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 2013-2014. 
 
Materiały dotyczące wydatkowania dotacji przedmiotowej przez Miejski Zakład Komunikacji 
w Stargardzie Szczecińskim w latach 2013-2014 stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  
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Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła dokonał wprowadzenia odnośnie 
wydatkowania dotacji przedmiotowej przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie 
Szczecińskim w latach 2013-2014. Dyrektor powiedział, że wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 50% ogólnych kosztów Zakładu.  
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy wystarczający jest tabor, 
żeby Zakład mógł wykonać usługę na zlecenie.    
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że Zakład posiada  
34 autobusy – 6 przegubowych i 28 solowych. W trasę wysyłanych jest 28 autobusów,  
a 6 pozostaje w rezerwie „liniowej i technicznej”. Gdyby trzeba było stworzyć coś nowego,  
to dodatkowe zlecenie można byłoby wykonać wykorzystując 6 autobusów pozostających  
w rezerwie.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała o usługi serwisowe pojazdów spoza MZK.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że Zakład serwisuje 
wszystkie gimbusy na terenie województwa zachodniopomorskiego. Straży Pożarnej również. 
Natomiast prywatnym osobom nie serwisują.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że dużo osób korzysta z komunikacji miejskiej  
bez ważnego biletu. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że tak, ale wynik 
windykacji z tego tytułu jest z okresu 10 lat. Nie jest to wynik jednego roku.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że zbyt wysoki jest koszt dojazdu nad jezioro 
Miedwie np. dla pięcioosobowej rodziny. Można byłoby w okresie wakacji zorganizować 
jeden kurs nieodpłatnie – rano i wieczorem. Chodzi o ludzi najuboższych. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że w tym rejonie 
obowiązuje strefa B. Natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu  stosowana jest strefa A – cena 
biletu 2,40 zł, czyli taka jak na terenie miasta. Obłożenie autobusów w tym okresie jest 
bardzo duże.  
 
Radny Piotr Wisiński zapytał, co dzieje się z wyeksploatowanymi autobusami.   
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że są firmy, które 
skupują wyeksploatowane autobusy, często na części zamienne. Dla Zakładu jest to wygodne 
finansowo i organizacyjnie.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał, czy na zakup paliwa postępowanie 
przetargowe jest przeprowadzane co roku.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że wygodniej  
i rozważniej jest przeprowadzanie postępowania przetargowego co roku.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec powiedziała, że do miejscowości Pyrzyce nie kursuje autobus 
MZK. 
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Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że nie była ta 
kwestia  brana pod uwagę ze względu na wysoki koszt eksploatacyjny.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał o sprawę windykacji za przejazd bez ważnego biletu. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że zgodnie z prawem 
przez okres dziesięciu lat można dokonywać windykacji. Nie ma przedawnienia.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek zapytał, a po dziesięciu latach.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że następuje 
przedawnienie.  
 
Radny Ireneusz Gąsiorek w nawiązaniu do zakupu energii i wody powiedział, że koszt 
wody jest bardzo niski, bo za rok 2014 wyniósł tylko 3 441 zł.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że zadecydował 
zdrowy rozsądek 
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała na czym on polega. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że na oszczędności. 
Nie zawsze jest konieczne zmywanie, bo można zwilżać odkurzaczami.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał o akty wandalizmu, czy często są wybijane 
szyby w autobusach. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, jeżeli chodzi  
o autobusy, to nie ma problemu. Natomiast są takie przystanki autobusowe, gdzie notorycznie 
są niszczone wiaty przystankowe.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała o bolączki Zakładu.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że jest brana  
pod uwagę wymiana 5 autobusów. Ogólnie jest dobrze, nie jest źle.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, które przystanki autobusowe są trudne do 
sprzątnięcia. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że przy ulicy 
Władysława Broniewskiego – przed sygnalizacją świetlną.  
 
Radna Mariola Łada-Siwiec zapytała, a oprócz ulicy Władysława Broniewskiego. 
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że każdego roku jest 
inaczej. 
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła zapytał o przystanki autobusowe przy ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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 Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła  powiedział, że nie ma problemu.  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mariusz Smuga zapytał, czy we wszystkich 
autobusach jest zamontowany monitoring.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że nie we 
wszystkich. 
 
Radny Ireneusz Gąsiorek powiedział, że ilość linii komunikacyjnych ulega zmniejszeniu.  
 
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Jan Gumuła powiedział, że wynika  
to z racjonalnego gospodarowania. Linia powinna być efektywna.    
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) nie 
stwierdziła żadnych nieprawidłowości odnośnie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 
2013-2014. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli i podpisali protokół kontroli z przeprowadzonej 
kontroli w dniu 25 września 2015 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji, ulica Składowa 1 
w Stargardzie Szczecińskim odnośnie wydatkowania dotacji przedmiotowej za lata 2013-
2014. 
 
Po dopełnieniu procedury kontrolnej określonej w Statucie Miasta Stargardu Szczecińskiego 
pismo wraz z protokołem kontroli skierowane do Dyrektora Miejskiego Zakładu 
Komunikacji; Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński; Komisji Budżetu, Finansów i 
Rozwoju  
Rady Miejskiej; Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim przekazujące sprawozdanie  
z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Do punktu 2 – Sprawy bieżące.  
 
Przewodniczący Komisji Michał Bryła poinformował, że następne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 23 października 2015 roku o godz. 9.00.  
 
Posiedzenie odbędzie się w Stargardzkim Centrum Kultury, przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim.   
 
Tematem posiedzenia będzie:  
 
1. Informacja z działalności Stargardzkiego Centrum Kultury za okres 2013-2014 rok  
      w zakresie  regulaminu  wynagrodzeń,  ilości etatów,  nagród,  ryczałtów  
samochodowych,    
      rozliczenia rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych.  
  
2.   Sprawy bieżące. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim  
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 9 posiedzenia Komisji odbytego w dniu  
25 września 2015 roku.  
 

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

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

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


