
KRM.0012.01.0009.2021
D2021.12.00907

Protokół Nr 0012.1.27.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 18 listopada 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół  z  kontroli  procesu  windykacji  w  Miejskim  Zarządzie  Budynków

Mieszkalnych w Kaliszu.
4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych:

- Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu,
- Kontrola dochodów własnych w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu,
- Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w ZDM w Kaliszu,
-  Kompleksowa  kontrola  w  Wydziale  Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury

w Urzędzie Miasta Kalisza,
- Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o.,
-  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu

Obywatelskiego oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie promocji miasta
-  Kontrola  okoliczności,  w  tym  między  innymi  postępowań  przetargowych

związanych z utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dla  Miasta  Kalisza  oraz  planami  utworzenia  PSZOK-ów  przez  Miasto  Kalisz
lub spółki, w których Miasto Kalisz jest większościowym udziałowcem.  

5. Korespondencja:
a) Pismo WGM.6824.03.0001.2020.MS D2021.10.02722 z dnia 22 października

2021 r. w sprawie wydelegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w  pierwszym  przetargu  dot.  sprzedaży  własności  udziału  nieruchomości
gruntowej  położonej  w Kaliszu,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów i  budynków
Miasta  Kalisza,  jako  działka  4/18,  o  powierzchni  0,0650  ha  w  obrębie  100
Zagorzynek, zapisanej w księdze wieczystej o nr KZ1A/00075639/2 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, jako własność Skarbu Państwa – 30.11.2021 r.
godz. 11:00

b) Pismo WGM.6840.01.0031.2020.MJ D2021.10.01617 z dnia 3 listopada 2021 r.
w  sprawie  wydelegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot.  sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Biskupickiej 4 – 15.12.2021 r. godz. 10:00
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c) Anonimowa skarga  na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16  w Kaliszu.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  zgłaszanie  propozycji  do  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Kalisza  
na 2022 rok.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Radosław
Kołaciński, który powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  zatwierdzony  –  4  osoby  za
(4 obecnych). 

Ad.3. Protokół z kontroli procesu windykacji w Miejskim Zarządzie Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu.
Przewodniczący,  Radosław  Kołaciński  wspomniał,  że  protokół  został  dostarczony
wszystkim członkom komisji odpowiednio wcześniej. Protokoły są podpisane przez
wszystkie  strony.  Obecna  na  posiedzeniu  dyrektor  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu, pani Marzena Wojterska nie miała uwag do protokołu.  
Radni  potwierdzili  zapoznanie  się  z  protokołem  i  również  nie  wnieśli  uwag
do protokołu.
Protokół został przyjęty stosunkiem głosów – 4 osoby za (4 obecnych). 

Ad.4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych:
- Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu,
-  Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych

w Kaliszu,
- Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w ZDM w Kaliszu,
- Kompleksowa kontrola w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

w Urzędzie Miasta Kalisza,
- Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o.,
- Kontrola procesu windykacji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych

w Kaliszu,
-  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu

Obywatelskiego  oraz  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  promocji
miasta,

-  Kontrola  okoliczności,  w  tym  między  innymi  postępowań  przetargowych
związanych  z  utworzeniem  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych dla Miasta Kalisza oraz planami utworzenia PSZOK-ów przez
Miasto  Kalisz  lub  spółki,  w  których  Miasto  Kalisz  jest  większościowym
udziałowcem.  
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Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  powiedział,  że  z  posiadanych
informacji wynika, że kontrole trwają.  

Ad.4. Korespondencja:
-  Pismo  WGM.6824.03.0001.2020.MS  D2021.10.02722  z  dnia  22  października

2021  r.  w  sprawie  wydelegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej
do  udziału  w  pierwszym  przetargu  dot.  sprzedaży  własności  udziału
nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Kaliszu,  oznaczonej  w  ewidencji
gruntów i budynków Miasta Kalisza, jako działka 4/18, o powierzchni 0,0650
ha  w  obrębie  100  Zagorzynek,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
o  nr  KZ1A/00075639/2  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w  Kaliszu,  jako
własność Skarbu Państwa – 30.11.2021 r. godz. 11:00,

- Pismo WGM.6840.01.0031.2020.MJ D2021.10.01617 z dnia 3 listopada 2021 r.
w  sprawie  wydelegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału
w  pierwszym  przetargu  ustnym  nieograniczonym  dot.  sprzedaży
nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Biskupickiej  4  –
15.12.2021 r. godz. 10:00,

Nikt z radnych nie zgłosił się do udziału w ww. przetargach. 

- Anonimowa skarga  na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16  w Kaliszu.
Przewodniczący wspomniał, że skarga została przesłana radnym. Z uwagi na to, że jest
to anonim radni przyjęli pismo do wiadomości.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
na 2022 rok.
Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński powiedział, że w planie pracy Komisji
na  pewno  muszą  się  znaleźć  wszystkie  elementy  związane  z  absolutorium
oraz te kontrole, które nie zostaną zakończone w tym roku.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
18.11.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/

3


