
Protokół

z kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w roku 2012.

Kontrola  przeprowadzona  została  w  ramach  przyjętego  Uchwałą  Nr  XXXI/439/2013  Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
na rok 2013.

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół Kontrolny w składzie:
radna Kamila Majewska – koordynator,
radny Artur Dembny – członek,
radny Adam Koszada – członek.

Zgodnie  z  uchwałą  nr  XXX/419/2012  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  21  grudnia  2012  roku
w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  za  2012 rok,
Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

1. Realizacja w 2011r. dochodów budżetu Kalisza- Miasta na prawach powiatu,
2. Realizacja w 2011r. wydatków budżetu Kalisza- Miasta na prawach powiatu,
3. Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r., kontrola zobowiązań zaciągniętych

przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2012r. terminowość spłat rat kredytów i pożyczek wraz
z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,

4. Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia  komunalnego
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011r.,

5. Kontrola wydatków niewygasających w roku 2011,
6. Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o  udzielenie  absolutorium

Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu  wykonania  budżetu  Kalisza-  Miasta  na  prawach
powiatu za 2011r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli
Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2011,

7. Zbadanie  prawidłowość  w  zakresie  dysponowania  Zakładowym  Funduszem  Świadczeń
Socjalnych w jednostkach oświatowych.

8. Kontrola  realizacji  wniosków przyjętych  uchwałami  Rady z  kontroli  przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2011,

9. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza.

Ad. 1, Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5, Ad. 6, Ad. 8.
Po szczegółowej analizie dokumentów Zespół Kontrolny stwierdza, że w kontrolach ujętych

w  punktach  1,  2,  3,  4,  5,  6  i  8  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  Kalisza  nie  stwierdziła
nieprawidłowości w związku z czym nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

Ad. 7. Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń
Socjalnych w jednostkach oświatowych.
W  toku  kontroli  wystosowano  następujące  zalecenie  pokontrolne:  
Kierownicy  jednostek  oświatowych  powinni  w  szerszym  stopniu  niż  dotychczas  prowadzić
działania  informacyjne  w zakresie  możliwości  korzystania  z  wszystkich  form świadczeń ZFŚS
przez emerytów i rencistów, a zwłaszcza zapoznać ich z uregulowaniami przepisów wewnętrznych
– regulaminami ZFŚS, co winno być udokumentowane w formie pisemnej.



Na  powyższe  Wydział  Edukacji  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  pismem  WE.1711.0012.2012,
D2013.11.02724  z  dnia  28  listopada  2013  r.  odpowiedział,  iż  wskazane  placówki  zapoznały
emerytów  i  rencistów  z  regulaminem  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  podczas
spotkań  –  co  zostało  potwierdzone  przez  nich  podpisem lub  poprzez  przesłanie  uprawnionym
w.w. dokumentu drogą pocztową. Wszystkie te osoby są na bieżąco informowane o możliwości
korzystania z różnych form świadczeń ZFŚS.

Ad. 9. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza.
W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  rozpatrzyła  10  skarg  na  działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych. W przypadku 1 skargi zostały skierowanie
wnioski i zalecenia pokontrolne do kierowników jednostek organizacyjnych.

Skarga podczas rozpatrywania,  której sformułowano wnioski pokontrolne, dotyczyła następującego
zagadnienia: 

1.  Skarga  pracowników  na  Dyrektora  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  A.  Asnyka,  w  której
zarzuca się  Dyrektorowi przyzwolenie na istnienie  zjawiska mobbingu w kierowanej  placówce,
a wręcz przyczynianie się do niewłaściwych zachowań między współpracownikami.
Uchwałą Nr XVIII/ 222/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  zbadanie  skargi  pracowników  na  Dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. Dnia 29 marca 2012 roku Rada Miejska Kalisza
podjęła  uchwałę  Nr  XXI/282/2012  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pracowników  na  Dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez
część  pracowników  na  Dyrektora  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  A.  Asnyka  w  Kaliszu
stwierdzono, że skarga:

 jest  zasadna  w  zakresie  nieprawidłowości  przy  organizacji  zajęć  w-f  poza  szkołą
w okresie wiosennym i jesiennym, zbyt licznych grup uczniów na zajęciach w-f, dokonania
wpisu  do  dziennika  tematu  lekcji,  która  nie  odbyła  się  ze  względu
na  nieobecność  nauczyciela  wychowania  fizycznego,  eksponowania  na  terenie  szkoły
artykułów prasowych i różnego rodzaju notatek, nieprowadzenia przez pracodawcę polityki
antymobbingowej,

 w pozostałym zakresie skarga jest bezzasadna. 

Rada Miejska Kalisza podjęła następujące wnioski:
 wskazane jest niezwłoczne powołanie mediatora (spoza Kalisza), którego działania powinny

doprowadzić do zakończenia wciąż trwającego konfliktu,
 w nawiązaniu do realizacji  podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego należy

umożliwić korzystanie z dodatkowych miejsc zajęć lub stworzyć lepsze warunki w postaci
dodatkowego obiektu sportowego, który pozwoli na przeprowadzenie lekcji  wychowania
fizycznego w mniej licznych grupach i zgodnie z programem,

 Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  Kalisza  wnioskuje,  aby  zwrócić  się
do  Kuratora  Oświaty  celem  sprawdzenia  zasadności  zarzutu  organizacji  zajęć
z języka angielskiego i niemieckiego, 

 zwrócić  się  do  organu  nadzoru  pedagogicznego  (Kuratora  Oświaty)
o  sprawdzenie  czy  dyrektor  szkoły  wspiera  nauczycieli  –  i  w  jakim  stopniu  –
przy  podejmowaniu i realizacji projektów szkolnych.

Zgodnie  z  wnioskami  pokontrolnymi  dot.  skargi  pracowników  na  Dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego w Kaliszu Wydział Edukacji tutejszego Urzędu Miejskiego przekazał pismem
z dnia 31 maja 2012 r. do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty kwestie w nich ujęte, do rozpatrzenia



według  właściwości.  Kurator  nie  zajął  stanowiska  w  tej  sprawie,  orzekając,  iż  skarga  została
w całości rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia sposób przystąpienia do realizacji wniosków pokontrolnych
i nie wnosi zastrzeżeń.
Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

radna Kamila Majewska          …..................................

radny Artur Dembny                ......................................

radny Adam Koszada               …..................................

Kalisz, dnia 6 grudnia 2013 r.


