
KRM.0012.0011.2018
D2018.01.01977

Protokół Nr 0012.1.71.2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 18 stycznia 2018 roku .

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół  Zespołu  Komisji  Rewizyjnej  z  rozpatrzenia  skargi  pana  Mateusza

Antolczyka* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały ws. rozpatrzenia skargi pana Mateusza Antolczyka* na działalność

Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Protokół  Zespołu  Komisji  Rewizyjnej  z  rozpatrzenia  skargi  pana  Grzegorza

Biesiady* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Projekt uchwały ws. rozpatrzenia skargi pana  Grzegorza Biesiady* na działalność

Prezydenta Miasta Kalisza.
7. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok.
8. Korespondencja:

Pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07  D2017.11.01816  z  dnia  06.12.2017r.
w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału
w  przetargu  ustnym  nieograniczonym,  dotyczącym  zbycia  nieruchomości
zabudowanej, położonej przy ul. Skarszewskiej 106 w Kaliszu.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Witoń, witając wszystkich
obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty (6 głosów za, 6 obecnych). 
Ad.  3.  Protokół  Zespołu  Komisji  Rewizyjnej  z  rozpatrzenia  skargi  pana  Mateusza
Antolczyka* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator  zespołu,  Magdalena  Spychalska  odczytała  protokół  z  rozpatrzenia  skargi.
W związku  z  brakiem uwag  do  protokołu  radni  przeszli  do  głosowania:  7  głosów za,
7 obecnych. 
Ad.  4.  Projekt  uchwały  ws.  rozpatrzenia  skargi  pana  Mateusza  Antolczyka*  na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.



Projekt  uchwały  został  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowany  (7  głosów  za,
7 obecnych).
Ad. 5.  Protokół  Zespołu Komisji  Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi pana  Grzegorza
Biesiady* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator zespołu Tadeusz Skarżyński odczytał protokół.  Protokół został jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany (7 głosów za, 7 obecnych).
Ad.  6.  Projekt  uchwały  ws.  rozpatrzenia  skargi  pana  Grzegorza  Biesiady*  na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  został  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowany  (7  głosów  za,
7 obecnych).
Ad. 7. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018
rok.
Przewodniczący  Komisji  spytał,  czy  oprócz  standardowych  kontroli,  do  których
zobowiązana jest Komisja Rewizyjna, związanych z uchwalaniem budżetu są jakieś inne
propozycje.  Radny  Tadeusz  Skarżyński  zaproponował,  aby  dokonać  kontroli  procedury
spotkań Prezydenta Miasta Kalisza z mieszkańcami na ich pisemny wniosek. W jaki sposób
są one dokumentowane, ponieważ w skardze, która była  rozpatrywana zabrakło takiego
elementu jak notatka ze spotkania. Jeżeli spotkanie wynika z wniosku obywatela to powinna
zostać  zachowana  notatka,  bo  dzięki  temu  unikniemy niedomówień.  Radna  Spychalska
zapytała, czy chodzi o to, czy spotkania Prezydenta są protokołowane. Radny Skarżyński
odpowiedział,  że  chodzi  tylko  o  spotkania,  które  są  wynikiem wniosków złożonych do
Prezydenta.  Radna  Spychalska  stwierdziła,  ze  z  każdego  spotkania  powinna  zostać
sporządzona notatka, ale nie jest rolą Komisji kontrolowanie tego. Przewodniczący komisji
zaproponował, aby wystąpić z wnioskiem Komisji do Prezydenta o udzielenie informacji w
tej  sprawie.  Komisja  sformułowała  pisemny  wniosek  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza
o  udzielenie  informacji  ws.  procedury  protokołowania  spotkań  z  mieszkańcami  miasta,
które odbyły się na ich pisemny wniosek. Głosowanie: 7 głosów za, 7 obecnych. 
Ad. 8. Korespondencja.
Pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07  D2017.11.01816  z  dnia  06.12.2017r.  w  sprawie
delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  ustnym
nieograniczonym,  dotyczącym  zbycia  nieruchomości  zabudowanej,  położonej  przy
ul. Skarszewskiej 106 w Kaliszu.
Radny Dariusz Witoń zgłosił  się  do reprezentowania Komisji  w przetargu.  Kandydatura
została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana (7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  komisji  Dariusz  Witoń  zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:   Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/                    Komisji Rewizyjnej 
18.01.2018 r.      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.


