KRM.0012.0083.2017
D2017.10.03170

Protokół Nr 0012.1.67.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 19 października 2017 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu badającego skargę pana
4.

5.
6.
7.

■
** na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu.
Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji prowadzących:
- Kontrolę procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto
Kalisz
zadania
pn.
modernizacja
domu
przedpogrzebowego
przy
ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu,
- Kontrolę realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016,
- Kontrolę Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Korespondencja:
- pisma Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie delegowania przedstawicieli Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargach.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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 (5 głosów za, 5 obecnych).
Ad. 3. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu badającego skargę pana
■
** na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu.
Koordynator zespołu badającego skargę Tadeusz Skarżyński odczytał protokół
z rozpatrzenia skargi. Dodał, iż głosowanie nad protokołem może odbyć się na kolejnym
posiedzeniu komisji, po akceptacji radcy prawnego.

Radny Martin Zmuda zapytał jakim tytułem prawnym, uprawniającym do przejęcia
nieruchomości okazał się pan ■
*. Radny T. Skarżyński odpowiedział, iż były to
sprawy
spadkowe.
Radny
Martin
Zmuda
złożył
wniosek
formalny
o udzielenie przez MZBM informacji na temat tytułu prawnego przedstawionego przez pana
■
*, uprawniającego do przekazania nieruchomości znajdującej się przy ul.
Handlowej 2 w Kaliszu.
Ad. 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji prowadzących:
- Kontrolę procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz
zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199
w Kaliszu,
Radna Magdalena Spychalska poinformowała, że zespół nie posiada w chwili obecnej
wszystkich dokumentów, ponieważ duża część została przekazana do sądu jako wnioski
dowodowe. Sprawa sądowa jest w toku. Wstępny protokół nie został jeszcze sporządzony.
- Kontrolę realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016,
Radny Martin Zmuda poinformował, że kontrola polegać będzie na przeanalizowaniu kilku
wybranych wniosków pokontrolnych. Dodał, że w okolicach listopada sporządzony będzie
protokół z powyższej kontroli.
- Kontrolę Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
Radny Tadeusz Skarżyński zaznaczył, iż konieczne jest uszczegółowienie zakresu
powyższej kontroli. Zespół dokonał wyboru skontrolowania jednej z inwestycji
realizowanych przez MZDiK – likwidacja osuwiska przy ul. Łódzkiej.
Przewodniczący Dariusz Witoń zaproponował, aby zagłosować nad wnioskiem
o rozszerzenie nazwy kontroli w zakresie zadania inwestycyjnego – likwidacja osuwiska
przy ul. Łódzkiej.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zagłosowała nad wnioskiem (6 osób za,
6 obecnych)
Ad. 5. Korespondencja:
Pisma Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie delegowania przedstawicieli Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargach:
- pismo WGM.TO.722410-0033/10, D2017.09.00819 w sprawie delegowania
przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Kaliszu
przy
ul.
Pogodnej,
ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej (7.11.2017r., godz. 10:00, sala 36 – Ratusz)
Do udziału w przetargu jednogłośnie przyjęto kandydaturę radnego Tadeusza Skarżyńskiego
(6 głosów za, 6 obecnych).
- pismo WGM.6840.01.0016.2013.JS, D2017.10.00059 w sprawie delegowania
przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Widok 18 (7.11.2017r., godz. 11:00, sala 36 –
Ratusz)
Do udziału w przetargu jednogłośnie przyjęto kandydaturę radnego Adama Koszady
(6 głosów za, 6 obecnych).
- pismo WGM.6840.01.0022.2015.TO, WGM.TO.722410-0043/07, D2017.09.03509
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargu na
sprzedaż
niezabudowanych
nieruchomości
położonych
w
Kaliszu
przy
ul. Skarszewskiej 10 (14.11.2017r., godz. 10:00, sala 36 - Ratusz) i ul. Helskiej 1A
(14.11.2017r., godz. 11:00, sala 36 – Ratusz)

Do udziału w przetargu dot. ul. Skarszewskiej 10 komisja delegowała radnego Tadeusza
Skarżyńskiego (6 głosów za, 6 obecnych), natomiast do przetargu dot.
ul. Helskiej 1A jednogłośnie przyjęto kandydaturę radnego Adama Koszady (6 osób za,
6 obecnych).
- pismo WGM.6840.01.0009.2014.KŻ, D2017.08.01798 w sprawie delegowania
przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10 (15.11.2017r., godz. 10:00,
sala 36 – Ratusz).
Do udziału w przetargu jednogłośnie przyjęto kandydaturę radnego Adama Koszady
(6 głosów za, 6 obecnych).
Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń zamknął posiedzenie.
Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak/-/
19.10.2017 r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
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.

