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P r o t o k ó ł  Nr 0012.1.1.2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 18 grudnia 2014 roku

*********************************************************************

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

*********************************************************************

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza

zbadania skargi █████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza

zbadania  skargi  █████████████* na  działalność  dyrektora  Szkoły
Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.

5. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi █████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski
-  dnia  19.12.2014  r.  (piątek)  o  godz.  14.45  odbędzie  się  narada  pokontrolna

w gabinecie Prezydenta Miasta Kalisza, kontrola została przeprowadzona w Ośrodku
Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej.

7. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad. 1. 

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji
Pan Mirosław Gabrysiak, witając wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili przedstawiony porządek obrad.

Ad. 3. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

Kalisza  zbadania  skargi  █████████████*  na  działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza. 

Jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano projekt w/w uchwały.



Ad. 4.  
Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

Kalisza  zbadania  skargi  █████████████* na  działalność  Dyrektora  Szkoły
Podstawowej Nr 14 w Kaliszu. 

Jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano projekt w/w uchwały.

Ad. 5.  
Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

Kalisza  zbadania  skargi  █████████████* na  działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza. Jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

Składy zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe zgodnie ze statutem skład Zespołu

musi się składać  minimum z 3 osób ale nie ma przeciwwskazań, Ŝeby Zespoły były
w większym składzie.   

Do rozpatrzenia skargi █████████████* powołano:
- Adama Koszadę,
- Tadeusza SkarŜyńskiego,
- Pawła Gołębiaka – koordynatora.
Skład zespołu został jednomyślnie przyjęty w głosowaniu. 

Do rozpatrzenia skargi █████████████* powołano:
- Tomasza Grochowskiego,
- Dariusza Witonia - koordynator,
- Magdalenę Spychalską.
Skład zespołu został jednomyślnie przyjęty w głosowaniu. 

Do rozpatrzenia skargi █████████████* powołano:
- Eskana Darwicha,
- Mirosława Gabrysiaka - koordynatora,
- Romana Piotrowskiego.
 Skład zespołu został jednomyślnie przyjęty w głosowaniu. 

Ad. 6. 

Sprawy bieŜące i wolne wnioski:
− Przewodniczący  poinformował  członków  komisji,  Ŝe  dnia  19.12.2014  r.

odbędzie się  narada pokontrolna w gabinecie Prezydenta Miasta Kalisza,  kontrola
została  przeprowadzona  w  Ośrodku  Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w  zakresie
stosowania instrukcji kancelaryjnej – Pan Paweł Gołębiak i Pan Tadeusz SkarŜyński
zgłosili chęć udziału w naradzie pokontrolnej,

− Przewodniczący  odczytał  najwaŜniejsze  informacje  zawarte  w  odpowiedzi
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  na  wniosek  nr  0012.1.286.2014
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 października 2014 r. 

Przewodniczący  wspomniał,  Ŝe  z  całości  dokumentu  wynika  stanowisko  RIO,
Ŝe Prezydent nie ma moŜliwości udostępnienia danych indywidualnych, jednak RIO



zastrzega, Ŝe „stanowisko prezentowane przez Izbę nie stanowi wiąŜącej interpretacji
prawa”. 
Radna Kamila Majewska wspomniała, Ŝe były teŜ odpowiedzi z Ministerstwa, które

nie potrafiło tak naprawdę na te pytania odpowiedzieć, przynajmniej taką informację
ustną radna otrzymała, nie otrzymała jej jednak na piśmie. 

Przewodniczący  wspomniał,  Ŝe  jest  napisane  „udostępnienie  akt  i  informacji
zawartych w aktach spraw podatkowych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów)
działających jako organy podatkowe (art. 13  § 1 pkt 1) następuje tylko podmiotom
i w zakresie wskazanym w art. 298, 299, 299 c ustawy. Nie zaliczono do nich komisji
rewizyjnych.  RównieŜ  z  innych  przepisów  powszechnie  obowiązujących
nie wynikają uprawnienia komisji rewizyjnej w tym zakresie. Stosownie do art. 18a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z
późn.  zm.)  rada  gminy  kontroluje  działalność  wójta,  gminnych  jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję
rewizyjną (ust. 1). Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budŜetu gminy i występuje
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi (ust. 3)”. 

Radna Karolina Pawliczak poprosiła, Ŝeby kaŜdy z radnych otrzymał to pismo. NaleŜy
sprawdzić kto moŜe otrzymać te informacje, kto moŜe wystąpić o nie.   

Radny Paweł Gołębiak powiedział, Ŝe pewnie będzie tak, Ŝe wiąŜącym będzie opinia
czy decyzja Urzędu Skarbowego na terenie naszej gminy.  

Przewodniczący Mirosław Gabrysiak powiedział, Ŝe dane są w posiadaniu Prezydenta,
jeśli Prezydent uzna, Ŝe moŜe udostępnić to udostępni, być moŜe ma inne podstawy
prawne ale  z  tego dokumentu,  który otrzymaliśmy wynika,  Ŝe  komisja  rewizyjna
nie jest uprawniona do otrzymywania takich informacji. 

 
− Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe następna komisja zaplanowana jest

na dzień 23 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 poprosił o zgłaszanie propozycji do planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. Komisja Rewizyjna pracuje według planu
pracy, który musi być obowiązkowo przyjęty uchwałą rady i tylko na tej podstawie
moŜe pracować. 

Ad. 7. 

Zamknięcie posiedzenia.

Zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Gabrysiak.

Protokołowała:

Agnieszka Szczypkowska
dn. 18.12.2014 r.

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna

Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.


