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Protokół Nr 0012.1.18.2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 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  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*

na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*

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

zbadania skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza.
6.  Powołanie  składu  zespołu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza

do rozpatrzenia skargi:
- pani █████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
- pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza. 
7. Korespondencja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Martin Zmuda, witając
wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt: Zatwierdzenie
protokołu  z  rozpatrzenia  skargi   pana  █████* na działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu.  
Propozycja zmiany porządku obrad została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana. 
Porządek  obrad  z  zaproponowanymi  zmianami  został  zatwierdzony  jak  wyŜej
niniejszego protokołu. 



Ad. 3 

Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  █████* na  działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza. 
Radny  Tadeusz  SkarŜyński  Koordynator  Zespołu  poinformował,  Ŝe  w  związku  z
wątpliwościami  Biura  Radców Prawnych poprosił  o  wprowadzenie  do protokołu  z
rozpatrzenia  skargi  pana  █████* na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza,
następującego zapisu: „Zdaniem Zespołu pismo pana █████* z dnia 30.03.2015 r.
zostało zakwalifikowane jako wniosek i  zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kpa (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odpowiedź powinna zostać
udzielona  w  ciągu  miesiąca,  a  w  razie  niemoŜności  załatwienia  wniosku  w  tym
terminie stosuje się art. 245 Kpa”. Pozostała część nie ulega zmianie. Skarga pozostaje
zasadną.  JeŜeli  obywatel  pisze  wniosek  to  zasługuje  na  to,  Ŝeby  mu  udzielić
odpowiedzi. Radcowie prawni prosili o umieszczenie takiego zapisu, doprecyzowanie.
Autopoprawka została zaopiniowana pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym. 
Protokół w całości został jednomyślnie pozytywnie przegłosowany.

Ad. 4. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*
na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad. 5. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  █████*
na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad. 6. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza
zbadania skargi pana  █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza
został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 7. 
Powołanie  składu  zespołu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza
do rozpatrzenia skargi:
- pani █████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
 - Tadeusz SkarŜyński – koordynator zespołu,
 - Adam Koszada – członek,
 - Tomasz Grochowski – członek.

- pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza:
 - Krzysztof Ścisły – koordynator,
 - Martin Zmuda – członek, 
 - Roman Piotrowski – członek.
Składy zespołów zostały jednomyślnie pozytywnie zaopiniowane. 



Ad. 8. 

Sprawy bieŜące i wolne wnioski:
Przewodniczący  zwrócił  się  do  koordynatorów  zespołów  z  prośbą,  aby  protokół
z rozpatrzenia skargi, który jest odczytywany i głosowany na posiedzeniu Komisji, był
wcześniej zaopiniowany przez Biuro Radców Prawnych, Ŝeby uniknąć takich sytuacji
jak dzisiaj, Ŝe są zgłaszane autopoprawki.
Przewodniczący poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej w dniu
2 lipca 2015 r. o godz. 9.00. w Villi Calisia.
Następnie  Przewodniczący  wspomniał  o  piśmie  Prezydenta  Miasta  Kalisza
skierowanym  do  Prezesa  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  dot.  wystąpienia
pokontrolnego.  

Ad. 9. 

Zamknięcie posiedzenia.
Zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Martin Zmuda.

Protokołowała:


