
KRM.0012.01.0006.2021
D2021.06.00812

Protokół Nr 0012.1.24.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 7 czerwca 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2020 rok. 
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
5. Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie

absolutorium Prezydentowi Miasta  Kalisza  z tytułu wykonania  budżetu Miasta
Kalisza za 2020 rok.

6. Korespondencja:
- pismo WGM.6840.01.0046.2020.RS, D2021.05.00318 Prezydenta Miasta Kalisza

z  dnia  19  maja  2021  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dot.  zbycia  lokalu
mieszkalnego położonego w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 15 – 23.06.2021 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 obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  zatwierdzony  –  3  głosy  za
(3 obecnych). 
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Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2020 rok. 
Przewodniczący komisji, Radosław Kołaciński zapytał czy ktoś z radnych ma pytania
odnośnie przekazanego wcześniej w materiałach sprawozdania finansowego. Wobec
braku pytań przystąpiono do głosowania. 
Komisja  Rewizyjna  stosunkiem głosów -  3  za  (3  obecnych),  wyraziła  pozytywną
opinię w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2020 r. 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
Przewodniczący Komisji odczytał treść projektu uchwały, w związku z brakiem pytań
przystąpiono do głosowania.
Komisja  Rewizyjna  stosunkiem głosów -  3  za,  (3  obecnych),  wyraziła  pozytywną
opinię w sprawie ww. projektu uchwały. 
     
Ad.5.  Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Miasta
Kalisza za 2020 rok.
Wszyscy  obecni  na  posiedzeniu  komisji  radni  potwierdzili  zapoznanie  się
z  przesłanym  wcześniej  projektem  opinii  komisji  w  sprawie  wykonania  budżetu
za 2020 r.
Komisja  Rewizyjna  stosunkiem głosów -  3  za  (3  obecnych),  wyraziła  pozytywną
opinię w sprawie wykonania budżetu za 2020 r. 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kalisza w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza
za 2020 r.
Prezydent  Miasta  Kalisza,  Krystian Kinastowski  podziękował  Komisji  Rewizyjnej  
za  przeanalizowanie  tych  wszystkich  dokumentów,  które  zostały  przyjęte  przez
Komisję. Budżet został wykonany - jeśli chodzi o wydatki - na poziomie 90%, jeśli
chodzi o dochody - na poziomie 99%. Prezydent podziękował za pozytywną opinię
Komisji.  
Skarbnik Miasta  Kalisza,  Aneta  Ochocka dodała,  że  dochody i  wydatki  wykonano
prawie w 100%, jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Skarbnik
przyznała, że to był trudny rok, ale mimo trudności udało się zrealizować większość
zadań, osiągnąć takie wyniki, które już były planowane na początku tego roku. W tym
trudnym  czasie  były  również  realizowane  zadania  inwestycyjne,  Miasto  udzielało
pomocy przedsiębiorcom w trudnościach covidowych, były to zarówno zwolnienia,
umorzenia  podatku od nieruchomości,  jak i  umorzenia  w czynszach przez Miejski
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Wszystkie wskaźniki, które są ustalone
przez  ustawę  o  finansach  publicznych  zostały  spełnione,  pomimo  covidowych
trudności wykonanie budżetu jest dobre. Pani Skarbnik wyraziła nadzieję, że w tym
roku  też  uda  się  zrealizować  zadania  pomimo,  że  epidemia  się  nie  skończyła.
Pani  Skarbnik  przyznała,  że  dobre  wykonanie  budżetu  jest  również  zasługą  Rady,
której  podziękowała  za  współpracę,  doceniła  również  współpracę  z  kierownikami
jednostek organizacyjnych miasta, ponieważ praca odbywała się bez żadnych zakłóceń
i realizowano zadania. 
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Następnie  w  związku  z  brakiem  pytań  i  uwag  Przewodniczący  komisji  poddał
pod  głosowanie  przedstawiony  projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej.  Komisja
pozytywnie  zaopiniowała  uchwałę  stosunkiem  głosów  3  za,  1  wstrzymujący  się
(4 obecnych).       

Ad.6. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0046.2020.RS,  D2021.05.00318  Prezydenta  Miasta

Kalisza  z  dnia  19  maja  2021  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. zbycia
lokalu  mieszkalnego  położonego  w  Kaliszu  przy  ul.  Główny  Rynek  15  –
23.06.2021 r. godz. 10.00.

Do  udziału  w  wyżej  wymienionym  przetargu  nie  oddelegowano  przedstawiciela
Komisji. 

Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak 

Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
7.06.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/
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