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Protokół Nr 0012.1.31.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 4 lutego 2016 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
komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza.
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Martin Zmuda, witając
wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.
Ad. 2.
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
na 2016 rok jako punkt 4. Plan pracy został omówiony na poprzednim posiedzeniu
Komisji, a dzisiaj jest projekt uchwały w tej sprawie. NaleŜy równieŜ ponownie
przegłosować projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████*
na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. Wyjaśnił,
iŜ w poprzednim projekcie uchwały była podana nieaktualna podstawa prawna.
PowyŜsza zmiana została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana.
Porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą przyjęto jednomyślnie.
Ad. 3.
Projekt
uchwały
w
sprawie
rozpatrzenia
skargi
pana
█████*
na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący wspomniał, Ŝe protokół z rozpatrzenia skargi był odczytywany
na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i został zaopiniowany pozytywnie.
Przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przy jednym głosie
wstrzymującym.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza na 2016 rok został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5.
Ponowne głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████*
na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu
ze zmienioną podstawą prawną został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 6.
Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Radny Krzysztof Ścisły wypowiedział się odnośnie ewentualnego powołania
rewidenta lub audytora, osoby, która by była zdolna przeprowadzić profesjonalny
audyt tych transakcji, które są przedmiotem pracy Komisji Rewizyjnej.
Radny zgłosił wniosek: w związku z przygotowanym planem pracy Komisji
Rewizyjnej na 2016 rok i ujętymi w nim punktami dotyczącymi dwóch spółek,
dokonanie analizy oraz oceny zaistniałej tam sytuacji wymaga profesjonalnej wiedzy
księgowej z zakresu umiejętności prowadzenia audytu, a zatem stosowne byłoby
powołanie do wykonania, realizacji tego zadania rewidenta lub audytora, który
zajmuje się profesjonalnie tego rodzaju działalnością. Środki na ten cel naleŜy
wygospodarować z Kancelarii Rady Miejskiej a jeśli byłoby to niemoŜliwe, naleŜy
zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tych
środków. Zasugerował, Ŝe moŜe znajdzie się sponsora, moŜe ktoś zrobi to za darmo.
Pani Katarzyna Wawrzyniak Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej powiedziała,
Ŝe na ten moment Kancelaria nie ma zabezpieczonych środków na ten cel
i ewentualnie trzeba by było podjąć decyzję z jakiego paragrafu przesunąć te środki
finansowe.
Radny Krzysztof Ścisły wspomniał, Ŝe zna gminy, które zabezpieczyły środki na ten
cel i zrobiły to skutecznie.
Radny Stanisław Paraczyński w związku z tym, Ŝe na Komisję Rewizyjną wpływa
wiele skarg pana █████* zaproponował, Ŝeby porozmawiać z nim
i wpłynąć jakoś na niego. Radny wie, Ŝe pan Wiceprezydent mówił, Ŝe juŜ takie
rozmowy były i nie przynoszą skutków.
Przewodniczący Martin Zmuda zaznaczył, Ŝe ta Komisja od tego jest i kaŜda skarga
jest nową sprawą, którą Komisja musi się zająć.
Radny Tadeusz SkarŜyński wspomniał, Ŝe to jest prawo pana █████*,
a obowiązkiem Rady jest te skargi rozpatrywać.
Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący Martin Zmuda w związku z dzisiejszą uchwałą w sprawie jego
rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
podziękował za ten rok pełnienia funkcji wszystkim radnym, za aktywną pracę, pomoc
i wsparcie.
Radna Magdalena Spychalska wspomniała, Ŝe na najbliŜszej Komisji zgłosi wniosek
dotyczący kontroli w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.

Ad. 7.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.
Protokołowała:
Marta Woźniak
04.02.2016 r. /-/

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
Martin Zmuda
/-/

* 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.

