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Protokół Nr 0012.1.62.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza badającego skargę
pana
* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana
* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
- Kontroli procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin”
na osiedlu Dobrzec,
- Kontroli kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
- Kontroli procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz
zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199
w Kaliszu,
- Kontroli jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek.
6. Wybór składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza:
- Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016 (III kwartał 2017 r.),
- Kontrola realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez
Wiceprezydenta Miasta Kalisza pana Piotra Kościelnego, a panem
* (III
kwartał 2017 r.),
- do zbadania skargi pani
*na działalność dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
- do zbadania skargi pana
* na działalność dyrektora Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
7. Korespondencja:
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 0955/41/1/Ka/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta za
2016 rok,
- pismo pani
* z dnia 29.05.2017 r.,
- pismo Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia 25.05.2017 r.
w sprawie planowanych remontów w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Ciasnej 21,

- pismo pana
* z dn. 18.05.2017 r.,
- pismo pana
* z dn. 29.05.2017 r.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Witoń, witając wszystkich
obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenia porządku obrad.
Radna Kamila Majewska zgłosiła wniosek o zmianę kolejności omawianych punktów, aby
w miarę na początku posiedzenia omówić sprawozdanie z Kontroli kwalifikacji wniosków
do Budżetu Obywatelskiego, w której była koordynatorem zespołu.
Porządek obrad z zaproponowaną zmianą został jednomyślnie przyjęty (6 głosów za,
6 obecnych).
Ad. 3. Protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza badającego skargę
pana
* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z rozpatrzenia skargi . Podczas odczytywania
protokołu radna M. Spychalska zwróciła uwagę na błędny rok w zapisie daty decyzji
Prezydenta Miasta Kalisza . Radna Magdalena Spychalska zapytała dlaczego wojewoda
najpierw uchylił decyzję, a później okazało się, że jest dobrze - czy zrobił to z ostrożności
procesowej. Na pytanie radnej odpowiedział Sławomir Miłek - naczelnik WBUA. Wyjaśnił,
że pan
* na pierwsze pismo nie odpowiedział precyzyjnie kiedy dokładnie
dowiedział się o decyzji, a wojewoda chciał mieć pewność, że minęło więcej niż miesiąc,
żeby można było odmówić uchylenia pozwolenia. Wojewoda obawiał się, że brak precyzji
w określeniu daty może skutkować przy wyroku sądowym uchyleniem decyzji
zatwierdzającej projekt.
W związku z brakiem innych uwag przystąpiono do głosowania nad protokołem. Protokół
został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (6 głosów za, 6 obecnych).
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W związku z brakiem uwag
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (6 głosów za,
6 obecnych).
Ad. 5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
- Kontroli kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
Z uwagi na prośbę radnej Kamili Majewskiej w pierwszej kolejności przystąpiono do
omawiania sprawozdania z Kontroli kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego.
Koordynator Zespołu Kamila Majewska odczytała protokół sprawozdania z kontroli.
Pani wiceprezydent Barbara Gmerek odniosła się do zaleceń pokontrolnych w kwestii
eliminacji wniosków, w których wnioskodawca sam sobie opiniuje wniosek.
Poinformowała, że w przypadku Rady Osiedli wnioski są opiniowane uchwałą Rady
Osiedla, a nie przez pojedynczą osobę.
Radny Roman Piotrowski zwrócił uwagę na jeden z wniosków dotyczący zadania
w Budżecie Obywatelskim pod nazwą „ Szpital dla psów i kotów w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt”. Radny zaznaczył, iż w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt nie ma
takiego pojęcia jak „szpital dla zwierząt” i inwestycja ostatecznie nie będzie mogła przyjąć
takiej nazwy. Tłumaczył, że taką inwestycję będzie można zarejestrować jedynie pod
nazwą: gabinet, przychodnia, lecznica lub klinika, a w takim przypadku wiązało się to

będzie ze znacznym wzrostem kosztów dotyczących np. dodatkowych etatów, które będą
niezbędne do funkcjonowania takiej placówki.
Radny Martin Zmuda wystąpił z wnioskiem o opinię Biura Radców Prawnych czy
funkcjonuje w obiegu prawnym sformułowanie „szpital dla zwierząt”?
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (5 głosów za, 5 obecnych).
Radna Magdalena Spychalska przedstawiła propozycję wniosku do Prezydenta Miasta
Kalisza ws. udzielenia informacji dotyczącej formy prawnej inwestycji realizowanej na
terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyjaśnienie jaką funkcję
w przyszłości będzie spełniał budynek wybudowany w ramach tego zadania.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (5 głosów za, 5 obecnych).
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana
* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
W związku z brakiem uwag projekt uchwały zaopiniowano jednomyślnie pozytywnie
(5 głosów za, 5 obecnych).
Ad. 5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
- Kontroli procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin”
na osiedlu Dobrzec,
Koordynator zespołu Małgorzata Zarzycka odczytała protokół sprawozdania
z kontroli. Radna zaznaczyła, iż w sprawozdaniu w pkt. 10 celowo powieliła błąd
w adresie obiektu, gdyż taki zapis widniał w ekspertyzie technicznej. Przewodniczący
Dariusz Witoń zaproponował, aby całą nazwę dokumentu, która zawiera błędny adres ująć
w cudzysłów. Nie będzie wówczas wątpliwości, czy jest to błąd przy sporządzaniu
protokołu, czy taki zapis widniał w dokumentach źródłowych.
Radna Małgorzata Zarzycka przekazała protokół do odczytania w dalszej części radnej
Magdalenie Spychalskiej.
Radny Roman Piotrowski zapytał jaki jest dowód na to, że ekspertyza o której mowa w pkt.
8 protokołu wpłynęła do Sekretariatu Pana Prezydenta? Oznajmił, iż był u pana Michała
Pilasa i on tego dokumentu nie posiada. Radna Małgorzata Zarzycka poinformowała, że nie
posiada takiego dowodu, a informacja stanowiąca, że jeden egzemplarz dokumentu
otrzymał Prezydent jest cytowana z pisma Prezesa Zarządu Aquapark Kalisz skierowanego
do Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego. Radna Magdalena Spychalska
dodała, że zespół kontrolny nie analizował kiedy pismo wpłynęło, a jedynie przytoczył jego
treść.
Na koniec dyskusji radna Małgorzata Zarzycka poinformowała, że dokona poprawki
odnośnie kwestii związanej z błędnym adresem basenu w pkt. 10 wpisując go
w cudzysłów, a pkt. 11 wykreślając adres całkowicie z protokołu.
Radny Martin Zmuda zaznaczył, że podczas głosowania nad protokołem wstrzyma się od
głosu.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. Protokół został zaopiniowany
pozytywnie (4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 5 obecnych).
Radny Dariusz Witoń zwrócił się do dziennikarza uczestniczącego w posiedzeniu, który
nagrywał wypowiedzi, aby zwrócił uwagę na ochronę danych osobowych.
- Kontroli procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz
zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199
w Kaliszu,

Koordynator
Zespołu
Magdalena
Spychalska
zgłosiła
wniosek
o przedłużenie terminu kontroli. Pod głosowanie poddano wniosek o przełożenie kontroli na
IV kwartał 2017r. Wniosek został przyjęty jednomyślnie (5 głosów za,
5 obecnych).
- Kontroli jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek.
Koordynator Zespołu Martin Zmuda odczytał protokół z przeprowadzenia kontroli.
Po odczytaniu protokołu Radny dodał, iż wszystkie załączniki m. in. uchwały, faktury oraz
nagranie
rozmowy
przeprowadzonej
z
przewodniczącą
Rady
Osiedla
Zagorzynek
* zostały dołączone do akt sprawy.
Radna Magdalena Spychalska zapytała czy Przewodnicząca Rady Osiedla Zagorzynek
przyjęła wnioski pokontrolne czy zespół zamierza weryfikować jeszcze tą sytuację.
Radny Martin Zmuda odpowiedział, że skierowali wniosek pokontrolny do Pana
Prezydenta, żeby zainteresować się tym tematem, ponieważ ci Radni, którzy odeszli zostali
w jakiś sposób zignorowani i naszym zadaniem jest podjęcie jakiejś decyzji, żeby w
przyszłości się to nie powtarzało. Wyjaśnił, że Radni odeszli, ponieważ nie byli
informowani w taki sposób jaki sobie życzyli - dostawali jedynie wiadomości SMS,
a starsze osoby niekoniecznie w ten sposób funkcjonują.
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad protokołem. Protokół został
zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie (5 głosów za, 5 obecnych).
Ad. 6. Wybór składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza Punkt
w całości został przełożony na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Ad. 7. Korespondencja:
- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 0955/41/1/Ka/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza o udzielenie absolutorium dla prezydenta Miasta za
2016 rok.
Przyjęto do wiadomości.
- pismo pani
* z dnia 29.05.2017 r.
Przyjęto do wiadomości.
- pismo Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu z dnia 25.05.2017 r.
w sprawie planowanych remontów w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Ciasnej 21,
Przyjęto do wiadomości.
- pismo pana
* z dn. 18.05.2017 r.
Przyjęto do wiadomości.
- pismo pana
* z dn. 29.05.2017 r.
Naczelnik WRI Dagmara Pokorska poinformowała, iż przez pana
* zostało
złożone pismo zawiadamiające o zamontowaniu lamp zgodnych z zamówieniem.
Poprzednie lampy zostały przez firmę pana
* zdemontowane i zabrane. Teraz
nadzór budowlany musi podjąć swoje kroki.
Na pytanie przewodniczącego Dariusz Witoń czy formalnie budynek został już odebrany,
Pani Naczelnik odpowiedziała twierdząco.
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wydelegowania przedstawicieli Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargach.
Przewodniczący poinformował, że do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło pismo
w sprawie wydelegowania radnego do udziału w przetargach. Zostanie ono omówione na
kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak/-/
20.06.2017 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.

