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Protokół Nr 0012.1.20.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 4 lutego 2021 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Pismo KN-VII.1410.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia

2021 r.
4. Sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta

Kalisza za 2020 r. 
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
6. Korespondencja:

-  pismo  mieszkańca  z  dnia  1.02.2021  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza kontroli,
-  pismo  WGM.6840.01.0015.2019.JS,  D2021.01.01189  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  15 stycznia  2021 r.  ws delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż
nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13,15 i 17 –
24.02.2021 r. godz. 10.00.  

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Radosław
Kołaciński, który powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu zorganizowanym
w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych). 

Ad.3. Pismo KN-VII.1410.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia
2021 r.
Przewodniczący  Komisji  wspomniał,  że  mieszkaniec  Kalisza  złożył  do  Wojewody
Wielkopolskiego skargę na bezczynność Przewodniczącego Rady Miasta oraz Komisji



Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w zakresie nieprzeprowadzenia kontroli dotyczącej
zagospodarowania  płyty  Głównego  Rynku,  która  została  rozpoczęta  jeszcze
w  poprzedniej  kadencji.  Przewodniczący  przypomniał,  że  projekt  odpowiedzi
do  Wojewody  został  przekazany  wszystkim  członkom  Komisji  w  Informatorze
za  pośrednictwem  systemu  eSesja.  Następnie  Przewodniczący  przedstawił  radnym
propozycję  dopisania  do  przedstawionych  wyjaśnień  zdania:  „Biorąc  pod  uwagę
powyższe,  niezakończenie  powyższej  kontroli  jest  spowodowane  wyłącznie
okolicznościami  mającymi  charakter  obiektywny,  tj.  kadencyjnością  Rady  Miasta
Kalisza oraz stanem epidemii w Polsce. Jednocześnie Komisja Rewizyjna kierując się
zasadą szybkości postępowania, przedmiotową kontrolę przewidziała w planie pracy
na 2021 rok w możliwie najszybszym terminie, tj. na I kwartał tego roku.”
Wyjaśnienia  zostały  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowane:  5  głosów  za
(5 obecnych).

Ad.4.  Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kalisza za 2020 r.
Przedstawione  sprawozdanie  zostało  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowane  –
5 głosów za (5 obecnych).

Ad.5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
Przewodniczący wspomniał, że wszystkie kontrole są w toku, upoważnienia zostały
przekazane radnym na półeczki. Przewodniczący zwrócił się do radnego Sławomira
Lasieckiego z pytaniem czy jest ustalony termin spotkania zespołu w sprawie kontroli
zaplanowanej na I kwartał 2021 r.  
Radny Sławomir Lasiecki Koordynator zespołu powiedział, że oczekuje od naczelnika
Wydziału Rozwoju Miasta na potwierdzenie terminu spotkania, są w stałym kontakcie.
Najprawdopodobniej zostanie to zrealizowane w przyszłym tygodniu.  
Przewodniczący wspomniał, że na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji była informacja
od  projektanta,  że  zmiany  zostały  wprowadzone  z  powodu  uwag  konserwatora
zabytków.  Należałoby  wziąć  również  pod  uwagę  protokół  z  posiedzenia  Komisji
Skarg, podczas którego pan Rutkowski wypowiadał się na ten temat.  Przypomniał,
że na I kwartał są zaplanowane 2 kontrole.   

Ad.6. Korespondencja:
- pismo mieszkańca z dnia 1.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta Kalisza kontroli,
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  swoje  wątpliwości  czy  na  każde  pismo
jakiejkolwiek osoby, Komisja powinna wszczynać kontrolę, ponieważ mogłoby dojść
do takiej sytuacji, że tych kontroli byłoby bardzo dużo i Komisja nie byłaby w stanie
ich przeprowadzić. 
Następnie  zastanawiano się,  czy  skierować  pismo do merytorycznej  komisji,  która
wystąpiłaby do Prezydenta z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości
autora pisma, a po uzyskaniu odpowiedzi zwróciłaby sprawę do Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący wspomniał, że Komisja miała wystąpić z oficjalnym zapytaniem do
Prezydenta Miasta, a po uzyskaniu odpowiedzi podjąć decyzję o ewentualnej kontroli. 



Radny Sławomir Lasiecki przedstawił  swoje stanowisko w tej  sprawie,  podzielając
pogląd  Przewodniczącego,  że  Komisja  Rewizyjna  powinna  wystąpić  z  oficjalnym
zapytaniem do Prezydenta Miasta,  żeby Komisja miała łatwiejszą decyzję w jakim
zakresie  miałaby  być  ewentualna  kontrola.  A  po  uzyskaniu  odpowiedzi
i  przeanalizowaniu  w  jakim zakresie  można  przedstawić  tę  odpowiedź,  przekazać
ją osobie zainteresowanej.   
Przewodniczący przedstawił propozycję wniosku Komisji.  Komisja Rewizyjna Rady
Miasta  Kalisza  wnioskuje  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  o  ustosunkowanie  się
do wszystkich kwestii  zawartych w piśmie mieszkańca Kalisza z dnia 1.02.2021 r.
w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza kontroli
umów  zawartych  pomiędzy  Prezydentem  Miasta  Kalisza  a  Biurem  Studiów
i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" w Poznaniu: 1) na wykonanie
wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  pn.  "Budowa  schodów
widokowych  nad  rzeką  Prosną  w  rejonie  Mostu  Teatralnego  w  Kaliszu"  (umowa
UA/179/WRM/2020  z  dnia  3.12.2020r.)  oraz  2)  wykonanie  koncepcji
architektoniczno-budowlanej  pn.  "Budowa  bulwaru  na  lewym brzegu  rzeki  Prosny
w  rejonie  Alei  Wolności  w  Kaliszu"  (umowa  UA/182/WRM/2020  z  dnia
11.12.2020r.). 

Na  podstawie  otrzymanych  wyjaśnień  Komisja  podejmie  decyzję
o ewentualnym wprowadzeniu ww kontroli do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kalisza na rok 2021.   
Komisja jednomyślnie przyjęła zaproponowany wniosek: 5 głosów za (5 obecnych).

-  pismo  WGM.6840.01.0015.2019.JS,  D2021.01.01189  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 15 stycznia 2021 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych
w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13,15 i 17 – 24.02.2021 r. godz. 10.00.
W związku  z  brakiem chętnych,  Komisja  nie  delegowała  swojego  przedstawiciela
do udziału w ww przetargu. 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Przewodniczący  przypomniał,  że  przed  każdą  kontrolą,  która  się  odbywa  należy
powiadomić kierownika kontrolowanej jednostki, że w określonym terminie  zespół
kontrolny przyjdzie na kontrolę. W Statucie nie jest wskazane z jakim wyprzedzeniem
należy poinformować jednostkę o kontroli.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
04.02.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/


