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Protokół Nr 0012.1.60.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 18 maja 2017 roku 

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej Kalisza powołanego w celu zbadania skargi pani  ■                 * na
działalność  dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  Nr  4
w Kaliszu.

4. Sprawozdanie  z  Kontroli  realizacji  w  2016  r.  dochodów budżetu  Kalisza-Miasta
na prawach powiatu.

5. Sprawozdanie z Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia
komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. 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 ( głosów za,  obecnych). 
Ad. 3. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac Zespołu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza powołanego w celu zbadania skargi pani ■                 * na
działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu.
Zabrał  głos  koordynator  zespołu  badającego skargę,  pan  Krzysztof  Ścisły,  który  zgłosił
wniosek formalny o zawieszenie tego postępowania ze względu na to, że większość faktów
i elementów dotyczących tej skargi będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przed Sądem Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił, aby głos zabrał radca prawny Filip Żelazny,
który przedstawił jak wygląda sprawa przedłożenia tego wniosku na komisji. Pan Żelazny
stwierdził,  że  zawieszenie  postępowania  ze  względu  na  postępowanie  sądowe  nie  jest
właściwe i  Komisja Rewizyjna nie bada tego co bada Sąd, ponieważ jest to inny rodzaj
skargi. Mówił, że gdyby wpłynęła tylko jedna skarga pani ■                 *, to można by było



czekać na rozpatrzenie jej przez sąd, ale jest tam zawartych dużo więcej wątków. Z punktu
widzenia  prawnego  rozstrzygnięcie  sądu  dla  postępowania  Komisji  Rewizyjnej  nie  ma
żadnego znaczenia. 
Koordynator  zespołu  kontrolnego  przypomniał,  że  przed  Sądem  Pracy  jest  w  tej
chwili  złożony  pozew,  o  którym  wspomniał  radca  prawny,  a  dwa  następne  są
przygotowywane. Obejmują one około 80% wszystkich zarzutów, które w skardze złożyła
pani ■                 *.
Przewodniczący  Witoń  poprosił  o  przegłosowanie  propozycji  koordynatora  dotyczącą
zawieszenia  postępowania  skargowego  do  czasu  zakończenia  sprawy  toczącej  się
w Sądzie Pracy. Głosowanie: 7 za, 1 wstrzymujący się. Wniosek został przyjęty.
Ad. 4. Sprawozdanie z Kontroli realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta
na prawach powiatu.  
Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  wszyscy  członkowie  komisji  zapoznali  się
z otrzymanym sprawozdaniem dotyczącym Kontroli realizacji w 2016 r. dochodów budżetu
Kalisza–Miasta  na  prawach  powiatu  i  czy  mają  co  do  niego  jakieś  pytania  lub  uwagi.
Ponieważ  nie  było  żadnych  pytań,  Przewodniczący  poprosił  o  przyjęcie  sprawozdania.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.
Ad.  5.  Sprawozdanie  z  Kontroli  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji
o  stanie  mienia  komunalnego  Kalisza  -  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2016 r.
Brak uwag.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.
Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Pan Witoń złożył wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi złożonej przez  pana
■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, ponieważ zespół kontrolny, który
został wybrany na ostatniej Komisji miał zbyt mało czasu na jej zbadanie. Przewodniczący
poprosił o przedłużenie terminu do 22 czerwca.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Przewodniczący Komisji zaproponował wyznaczenie terminu posiedzenia następnej komisji
której tematem będzie przygotowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu który zostanie
przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Przewodniczący  zaproponował  dzień  25  maja,  godz.13:00,  termin  został  przyjęty.  Pan
Witoń  przypomniał  również  o  rezygnacji  złożonej  przez  radnego  Krzysztofa  Ścisłego
z członkostwa  w Komisji Rewizyjnej.
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
Agnieszka Szczypkowska /-/          Komisji Rewizyjnej 
18.05.2017 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. 



 


