KRM.0012.0035.2018
D2018.04.01097
Protokół Nr 0012.1.76.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie odbioru przez miasto Kalisz inwestycji realizowanej
w 2016 r. na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej.
4. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
5. Dokonanie zmian w składach zespołów prowadzących:
 Kontrolę realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach
powiatu,
 Kontrolę sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.,
 Kontrolę zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 r.
6. Korespondencja.
 pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WGM.KŻ.722410-0027/08, D2018.03.01462 z
dnia 21.03.2018 r. ws. wydelegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do
udziału w przetargu ( 9.05.2018 r., godz. 10:00)
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński witając
wszystkich obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty
(7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 3. Informacja w sprawie odbioru przez miasto Kalisz inwestycji realizowanej
w 2016 r. na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej.
Przewodniczący Komisji odczytał pismo pana Marcina Wdowczyka, w którym informuje,
iż jego pełnomocnik nie będzie mógł uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu i prosi
o podjęcie omówienia przedmiotowej sprawy na kolejnym posiedzeniu. Przewodniczący
zapytał czy ktoś z obecnych chciałby dodać coś w tej kwestii. Pani Anna Durlej, zastępca
naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji poinformowała, iż postępowanie
sądowe w przedmiotowej sprawie nadal się toczy. Jest wyrok wydany przez Sąd Okręgowy

w Kaliszu, który potwierdza rację Miasta lecz wykonawca odwołał się. Trwa oczekiwanie
na rozstrzygnięcie sprawy.
Pani wiceprezydent Barbara Gmerek odniosła się do pisma pana Wdowczyka z dnia
19.03.2018 r., w którym poruszał kwestie wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób
odpowiedzialnych za nieprawidłowości powstałe przy odbiorze inwestycji. Dodała, że
powyższe osoby nie są już pracownikami Urzędu i nie ma możliwości pociągnięcia ich do
odpowiedzialności. Przewodniczący komisji odczytał odpowiedź Prezydenta na pismo pana
Marcina Wdowczyka z dnia 19.03.2018r. i zaproponował, aby przed najbliższą sesją Rady
Miasta Kalisza odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Wspólnie ustalono,
że posiedzenie odbędzie się w dniu sesji o godzinie 8:00.
Ad. 4. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
Przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie dodatkowych punktów do planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2018r.
Głos zabrał radny Dariusz Grodziński. Zgłosił trzy dodatkowe punkty do planu pracy
Komisji:
- Kontrola problemowa - efektywność programu profilaktycznego Zdrowy Kalisz
w kontekście Białych Sobót,
- Ocena skuteczności polityki mieszkaniowej Miasta – kontrola kompleksowa,
- Kontrola problemowa w zakresie utraconego dofinansowania na Park Miejski
w ramach kontraktu terytorialnego.
Radny Jacek Konopka zgłosił kolejny dwa punkty:
- Kontrola przygotowania do wdrożenia realizacji programu rządowego Mieszkanie +.
Kolejną dodatkową kontrolę zgłosił Przewodniczący komisji R. Kołaciński:
- Kompleksowa kontrola Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji w zakresie:
* zasadności utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
* Rower Miejski w kontekście drugiego przetargu,
*efektywność ekonomiczna i kadrowa funkcjonowania MZDiK w kontekście
wykorzystania pomieszczeń znajdujących się na dworcu PKP,
* ruchy kadrowe w kontekście ustawy o samorządzie gminnym w tej jednostce,
- realizacji remontu ul. Pokrzywnickiej.
Przewodniczący poprosił, aby na następnym posiedzeniu komisji radni zdecydowali,
w których kontrolach chcą uczestniczyć.
Ad. 5. Dokonanie zmian w składach zespołów prowadzących kontrole.
W związku z licznymi wnioskami złożonymi przez radnych ws. rezygnacji
z członkostwa w Komisji Rewizyjnej podjęto decyzję o powołaniu nowych zespołów
kontrolnych na posiedzeniu komisji po sesji Rady Miasta.
Ad. 6. Korespondencja.

pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WGM.KŻ.722410-0027/08, D2018.03.01462
z dnia 21.03.2018 r. ws. wydelegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ( 9.05.2018 r., godz. 10:00)
Do udziału w przetargu wydelegowano radnego Jacka Konopkę.
Głosowanie: 11 głosów za, 11 obecnych.
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Tadeusz Skarżyński wspomniał, że opuszczając komisję nie chciałby wrzucać
wniosków i być może powinien wspomnieć o tym w punkcie dotyczącym planu pracy
Komisji Rewizyjnej, ale na ostatniej sesji Rady Miasta Kalisza został poruszony temat
zaciągania przez Miasto zobowiązań, na które nie ma pokrycia finansowego. Zaproponował

aby komisja wzięła to zagadnienie pod uwagę. Przewodniczący komisji stwierdził, że to
bardzo dobry pomysł, aby w przyszłości była jasność sytuacji w takich przypadkach i
zaproponował dopisanie do planu pracy kolejnej kontroli w powyższym zakresie.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.
Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak/-/
12.04.2018

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza
Radosław Kołaciński /-/

