
KRM.0012.0049.2016
D2016.06.00503

Protokół Nr 0012.1.40.2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 19 maja 2016 roku 

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z kontroli realizacji w 2015 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na
prawach powiatu.

4.   Sprawozdanie z kontroli  realizacji w 2015 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta
na prawach powiatu.

5. Korespondencja:
-  pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2016.04.01806  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  26  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  sprzedaży  7  nieruchomości
niezabudowanych  położonych  w Kaliszu  przy ul.  Pogodnej,  ul.  Szczypiornickiej,
ul. Radosnej – 14.06.2016 r. godz. 10.00,

-  pismo  WGM.6840.01.0020.2015.JS,  D2016.04.00543  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  12  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości
niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Barskiej 9 – 20.06.2016 r. godz. 10.00.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1. 
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Zarzycka,
witając wszystkich obecnych.

Ad. 2. 
Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
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Ad. 3. 
Sprawozdanie z kontroli  realizacji  w 2015 r.  wydatków budżetu Kalisza-Miasta na
prawach powiatu.
Przewodnicząca  wspomniała,  że  sprawozdanie  było  przedstawione  na  poprzednim
posiedzeniu  Komisji,  w  związku  z  brakiem  uwag  przystąpiono  do  głosowania:
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie. 

Ad. 4. 
Sprawozdanie  z  kontroli  realizacji  w  2015  r.  dochodów  budżetu  Kalisza-Miasta
na prawach powiatu.
Przewodnicząca  wspomniała,  że  sprawozdanie  było  przedstawione  na  poprzednim
posiedzeniu  Komisji,  w  związku  z  brakiem  uwag  przystąpiono  do  głosowania:
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie. 

Ad. 5. 
Korespondencja:
-  pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2016.04.01806  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  26  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  sprzedaży  7  nieruchomości
niezabudowanych  położonych  w Kaliszu  przy ul.  Pogodnej,  ul.  Szczypiornickiej,
ul. Radosnej – 14.06.2016 r. godz. 10.00 – nie oddelegowano radnego,

-  pismo  WGM.6840.01.0020.2015.JS,  D2016.04.00543  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  12  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości
niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Barskiej 9 – 20.06.2016 r. godz. 10.00
– nie oddelegowano przedstawiciela Komisji Rewizyjej.

Ad. 6 i 7. 
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka
zamknęła posiedzenie. 

Protokołowała:

Agnieszka Szczypkowska /-/      Przewodnicząca 
19.05.2016 r.              Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej Kalisza
      /-/
   Małgorzata Zarzycka
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