KRM.0012.0051.2017
D2018.02.01620

Protokół Nr 0012.1.59.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 11 maja 2017roku.
*********************************************************************
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 rok 2016.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Uchwała nr SO – 0954/44/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
6. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.
7. Uzupełnienie składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
8. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
- Kontrola procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin”
na osiedlu Dobrzec,
- Kontrola kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
- Kontroli realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
- Kontrola realizacji w 2016 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.,
- Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 r., terminowości
spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez
Prezydenta Miasta poręczeń,
- Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
- zbadania skargi pani ████████* na działalność dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
- Kontrola procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz
zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199
w Kaliszu,
- Kontroli jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek.
9. Korespondencja:
pismo
WGM.6840.01.0017.2014.KŻ,
D2017.03.02845
z
dnia
14.04.2017r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza

do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. Piwonickiej 31 i 33 – 16.05.2017 r. (wt) godz. 10.00, s. 36 Ratusz,
pismo
WGM.6840.01.0002.2013.JS,
D2017.03.02844
z
dnia
10.04.2017r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. Częstochowskiej 62 – 16.05.2017 r. (wt) godz. 11.00, s. 36 Ratusz,
pismo
WGM.6840.01.0029.2016.JS,
D2017.04.00446
z
dnia
24.04.2017r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. A. Asnyka 46 – 30.05.2017 r. (wt) godz. 10.00, s. 36 Ratusz.
pismo
WGM.TO.722410-0033/10,
D2017.04.02014
z
dnia
26.04.2017r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu
przy ul. Pogodnej, ul. Szczypiornickiej, ul. Radosnej – 12.06.2017 r. (pon.) godz. 10.00, s. 36
Ratusz.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Witoń, który
powitał wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad:
- Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za rok 2016 jako punkt 3,
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok jako punkt 4,
- Uchwała nr SO – 0954/44/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją
o stanie mienia i objaśnieniami jako punkt 5,
- Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.
jako punkt 6.
Poddano pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad wraz ze zmianami:
7 osób za (7 obecnych).
Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za rok 2016.
Głos w tym punkcie zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że odczyta dziś sprawozdanie
finansowe, które będzie podstawą wraz ze sprawozdaniem budżetowym dla Komisji
Rewizyjnej do przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi za rok 2016.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za (8 obecnych), sprawozdanie
zostało przyjęte.

Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Głos w tym punkcie zabrała Pani Irena Sawicka, która omówiła sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2016.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych), sprawozdanie
zostało przyjęte.
Ad.5. Uchwała nr SO – 0954/44/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Pani Skarbnik w tym punkcie wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała
przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok pozytywnie i nie miała uwag.
O głos poprosił radny Skarżyński, który złożył podziękowania dla mieszkańców Kalisza za to,
że pracują i płacą podatki w Kaliszu. Podziękował także zespołowi prezydenckiemu i
wszystkim, którzy nadzorowali wydatkowanie i realizację budżetu, a także wydziałowi
finansowemu oraz pani Skarbnik za włożoną pracę w przygotowanie sprawozdań.
Ad.6. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2016 r.
Głos w tym punkcie zabrał Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem, pan Michał Pilas,
który powiedział, że temat ten był wielokrotnie omawiany na wcześniejszych komisjach stąd
też prosi tylko o ewentualne pytania.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych)
Ad.7. Uzupełnienie składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji, który powiedział, że na ostatniej sesji
radny Lisowski zrezygnował z udziału w zespole kontrolnym prowadzącym Kontrolę realizacji
w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, stąd też potrzeba wybrania
nowego członka zespołu. Radny Tadeusz Skarżyński zgłosił się do zespołu.
Przystąpiono do głosowania nad uzupełnieniem składu zespołu: 8 osób za, 1 osoba się
wstrzymała ( 9 obecnych).
Następnie powołano zespół do zbadania skargi Pana ████████* na działalność Prezydenta
Miasta Kalisza.
Skład zespołu:
Radny Dariusz Witoń – koordynator zespołu,
Radna Kamila Majewska – członek zespołu,
Radny Adam Koszada – członek zespołu.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad powołaniem zespołu: 9 osób za (9
obecnych).
W związku z rezygnacją radnego Ścisłego z uczestniczenia w pracach zespołu kontrolnego
prowadzącego Kontrolę procesu realizacji umowy oraz odbioru przez Miasto Kalisz zadania
pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu na
nowego członka zespołu zgłosił się radny Adam Koszada.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad uzupełnieniem składu zespołu: 9
osób za (9 obecnych).

W związku z rezygnacją radnego Krzysztofa Ścisłego z uczestniczenia w zespole kontrolnym
prowadzącym Kontrolę procesu okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin” na
osiedlu Dobrzec na nowego członka zespołu zgłosił się radny Roman Piotrowski.
Pani Wiceprezydent zabrała głos w tym punkcie i powiedziała, że w ostatnich dniach przyszedł
do niej przedstawiciel prokuratury, który odebrał dokumentację związaną z tą sprawę.
W związku z tym Przewodniczący zadał pytanie, czy zespół będzie miał materiały do pracy.
Radna Zarzycka odpowiedziała, że zespół przygotował się i pobrał wcześniej kopie tych
dokumentów.
Poddano pod głosowanie wniosek o reasumpcje głosowania z powodu pomyłki
w kolejności głosowania: 9 osób za (9 obecnych).
Przeprowadzono reasumpcje głosowania ze względu na pomyłkę w kolejności głosowania
oraz uzupełniono skład zespołu o radnego Romana Piotrowskiego: 6 osób za, 3 osoby się
wstrzymały (9 obecnych).
Ad.8. Informacje o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
 Kontrola procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin” na
osiedlu Dobrzec,
Radna Zarzycka, koordynator zespołu badającego tą sprawę powiedziała, że zespół
powoli kończy swoja prace.
 Kontrola kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
Koordynator zespołu- Kamila Majewska powiedziała, że do końca czerwca zespół
zakończy kontrolę.
 Kontrola realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach
powiatu,
Koordynatorem tego zespołu jest Magdalena Spychalska, która powiedziała, że
najprawdopodobniej na kolejnej komisji zostanie przedstawiony protokół z tej kontroli.
 Kontrola realizacji w 2016 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach
powiatu,
Tadeusz Skarżyński, koordynator zespołu poinformował, że na czerwcowe posiedzenie
zostanie przygotowany protokół.
 Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 roku,
Dariusz Witoń jako koordynator powiedział, że w tym tygodniu potrzebne dokumenty
wpłynęły i zespół rozpocznie prace.
 Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza
w 2016 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,
W tym zespole koordynatorem jest również Dariusz Witoń, który poinformował, że
zespół przygotował już protokół i chciałby go odczytać po czym poddać pod
głosowanie. Koordynator poinformował, że kontrola odbyła się w dniach 05-09.05.2017
w Wydziale Finansowym i Biurze Budżetu i Analiz. Członkami zespołu byli Małgorzata
Zarzycka i Krzysztof Ścisły. Jeśli chodzi o wnioski pokontrolne to w 2016 roku Miasto
nie wyemitowało obligacji dlatego Prezydent Miasta Kalisza nie przekroczył kwoty
upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Kalisza. Zarówno w przypadku spłaty
rat i odsetek nie stwierdzono przekroczenia terminów wynikających z zawartych umów,








wszystkie płatności dokonywane były terminowo. Prezydent Miasta nie udzielił także
poręczeń w 2016 roku oraz nie przekroczył swoich uprawnień w zakresie
samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące. Nieprawidłowości nie
stwierdzono.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 8 osób za (8 obecnych)
Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
Koordynatorem tego zespołu jest radna Kamila Majewska, która poinformowała, że
kontrola zostanie ukończona w założonym wcześniej czasie.
Zbadania skargi pani ████████* na działalność dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
Głos w tym punkcie zabrał koordynator zespołu Krzysztof Ścisły, który powiedział, że
sytuacja jest bardzo zawiła i proponuje aby radni zaczekali jeszcze kilka dni i wtedy
albo radny Ścisły przedstawi protokół z kontroli albo będzie prosił o zawieszenie prac
zespołu kontrolnego ze względu na trwające postępowanie w Sądzie Pracy.
Kontrola procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto
Kalisz zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej
189-199 w Kaliszu,
Kontrola jednostki pomocniczej Miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek.
Radny Martin Zmuda poinformował, że zespół zebrał już potrzebną dokumentację i w
przyszłym tygodniu spotka się z członkami rady osiedla.

Ad.9. Korespondencja
 Pismo WGM.6840.01.0017.2014.KŻ, D2017.03.02845 z dnia 14.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.
Piwonickiej 31 i 33 – 16.05.2017 r. (wt) godz. 10.00, s. 36 Ratusz.
Nie oddelegowano przedstawiciela.
 Pismo WGM.6840.01.0002.2013.JS, D2017.03.02844 z dnia 10.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.
Częstochowskiej 62 – 16.05.2017 r. (wt) godz. 11.00, s. 36 Ratusz.
Nie oddelegowano przedstawiciela.
 Pismo WGM.6840.01.0029.2016.JS, D2017.04.00446 z dnia 24.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do
udziału
w
przetargu
na
sprzedaż
nieruchomości
położonej
w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 46 – 30.05.2017 r. (wt) godz. 10.00, s. 36 Ratusz.
Jako przedstawiciela wybrano radnego Tadeusza Skarżyńskiego.
Głosowanie: 6 głosów za (6 obecnych).
 Pismo WGM.TO.722410-0033/10, D2017.04.02014 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul.
Pogodnej, ul. Szczypiornickiej, ul. Radosnej – 12.06.2017 r. (pon) godz. 10.00
Ratusz.

Nie oddelegowano przedstawiciela.
Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 Przetarg dotyczący zbycia nieruchomości położonej w Kaliszu przy
ul. Skarszewskiej 106 – 11.05.2017 r.
Przewodniczący poinformował, że nie wpłacono wadium.
 Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Widok 18 –
11.05.2017 r.
Przewodniczący poinformował, że nie wpłacono wadium.
 Odpowiedź na wniosek komisji w sprawie przeprowadzenia kontroli
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kaliszu na wniosek Pana ████████*.
Głos zabrała radna Zarzycka, która poinformowała tylko skrótowo, że zakończył się
audyt w Szkole Podstawowej nr 2 w Kaliszu, którego wynik jest do wglądu dla radnych.
Audyt ten nie był prowadzony przez Komisję Rewizyjna stąd też protokół nie jest
doczytywany.
 Tabele w sprawie Giełdy Kaliskiej
Przewodniczący poinformował, że 02.05.2017 r. zostały wysłane pocztą elektroniczną
tabele dotyczące opłaty targowej.
Radny Ścisły poprosił o głos w tym punkcie i zasugerował aby Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Mieniem przygotował informacje na temat mienia jakie Miasto przekazało
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, ze względu na możliwą zmianę osoby na
stanowisku dyrektora do spraw administracyjnych i majątkowych.
Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność i
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
11.05.2017 r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza
Dariusz Witoń /-/

* 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.

