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Protokół Nr 0012.1.17.2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 19 października 2020 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 zespołów kontrolnych.
4. Korespondencja.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  3  osoby  za  (3
obecnych). 

Ad.3. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
Przewodniczący  komisji  Radosław  Kołaciński  wspomniał,  że  z  informacji
przekazanych  przez  koordynatorów poszczególnych  zespołów kontrolnych  wynika,
że wszystkie kontrole trwają. Jednakże ze względu na pandemię koronawirusa forma
kontroli się zmieniła ponieważ obostrzenia powodują, że część rzeczy jest zdalnych.   

Ad.4. Korespondencja.
- pismo WRM.7013.34.260.2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2020
r. w sprawie rzekomych nieprawidłowości do jakich doszło podczas realizacji przez
Urząd Miasta Kalisza inwestycji dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych oraz
wybudowanego  i  zainstalowanego  w  ramach  realizacji  Zintegrowanego  Systemu
Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu systemu odcinkowego pomiaru prędkości,



stanowiące  wyjaśnienia  dla  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Pismo  zostało
umieszczone w informatorze w eSesji.   
    
Następnie Przewodniczący poinformował o przetargu ogłoszonym przez Prezydenta
Miasta Kalisza:
- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Malborskiej 12 i
ul. Łomżyńskiej 1 i 3 - 18 listopada 2020 r.
W związku z brakiem chętnych, nie wyłoniono przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do
udziału w wyżej wymienionym przetargu.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  zgłosił  wniosek  w  sprawie
wprowadzenia do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok
zadania  pod  nazwą:  "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.
IV kwartał 2020 r.". 
Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 3 za, (3 obecnych). 

Następnie poddano pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad Komisji o
punkt: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany stosunkiem głosów: 3 za, (3 obecnych).     

Ad. 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok. 
Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  na  2020  rok  został  pozytywnie  zaopiniowany
stosunkiem głosów: 3 za, (3 obecnych). 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział i dyskusję. 

Protokołowała: 
Agnieszka Szczypkowska /-/     Przewodniczący 
19.10.2020 r.   Komisji Rewizyjnej 

  Rady Miasta Kalisza
Radosław Kołaciński /-/


