
KRM.0012.01.0010.2021
D2021.12.02844

Protokół Nr 0012.1.28.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 21 grudnia 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  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach
oświatowych w Kaliszu.
4. Protokół  z  Kontroli  procesu  inwestycyjnego  i  organizacji  pracy  w  ZDM
w Kaliszu.
5. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miasta Kalisza na 2022 r.
6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych:
- Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych 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.  
7. Korespondencja:
a) Pismo WGM.6840.01.0011.2019.MH, D2021.11.02447 z dnia 12 stycznia 2022
r.  w  sprawie  wydelegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału
w  przetargu  w  sprawie  sprzedaży  na  własność  nieruchomości  położonych
w Kaliszu, ul. Czarna Droga 13 i 15 – 12.01.2022 r. godz. 10:00,
b) Pismo Prezydenta Miasta Kalisza BBA.301.2.2022 z dnia 13 grudnia 2021 r.
przekazujące Zarządzenie Nr 771/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru
wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022 – 2025, o której mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
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c) Uchwała  Nr  SO  –  2/0952/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13-12-2021  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok,
d) Uchwała  Nr  SO  –  2/0957/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13-12-2021  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
e) Uchwała  Nr  SO  –  2/0951/697/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13-12-2021  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez  Miasto  Kalisz  przedstawionego
w projekcie budżetu na 2022 rok.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. 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  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach
oświatowych w Kaliszu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu, również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
w Kaliszu, obecna na posiedzeniu, nie wniosła uwag akceptując protokół. W związku
z powyższym protokół został pozytywnie zaopiniowany stosunkiem głosów – 4 osoby
za (4 obecnych).

Ad.4.  Protokół  z  Kontroli  procesu inwestycyjnego i  organizacji  pracy w ZDM
w Kaliszu.
Radni  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu,  również  dyrektor  Zarządu  Dróg  Miejskich
w Kaliszu, obecny na posiedzeniu, nie wniósł uwag akceptując protokół. W związku
z powyższym protokół został pozytywnie zaopiniowany stosunkiem głosów – 4 osoby
za (4 obecnych).

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kalisza na 2022 r.
Przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński wspomniał,  że plan pracy obejmuje
elementy,  których Komisja  nie  zdążyła  zakończyć  w tym roku,  dodatkowo będzie
kontrola  dochodów własnych w placówkach oświatowych pod kątem wynajmu sal
gimnastycznych.   
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Ad.6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych:
- Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych 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.  

Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  wspomniał,  że  z  uwagi  na  to,
że  Komisja  nie  zdąży  zakończyć  kontroli  w  tym  roku  dlatego  zostały  one  ujęte
w planie pracy Komisji na 2022 r.  

Ad.7. Korespondencja:
- Pismo WGM.6840.01.0011.2019.MH, D2021.11.02447 z dnia 12 stycznia 2022 r.

w  sprawie  wydelegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału
w  przetargu  w  sprawie  sprzedaży  na  własność  nieruchomości  położonych
w Kaliszu, ul. Czarna Droga 13 i 15 – 12.01.2022 r. godz. 10:00,

-  Pismo Prezydenta Miasta Kalisza BBA.301.2.2022 z dnia 13 grudnia 2021 r.
przekazujące Zarządzenie Nr 771/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.  w sprawie
wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022 – 2025,
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,

-  Uchwała  Nr  SO  –  2/0952/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13-12-2021 r. w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2022 rok,

-  Uchwała  Nr  SO  –  2/0957/215/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13-12-2021 r. w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2022 -
2043,

-  Uchwała  Nr  SO  –  2/0951/697/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13-12-2021 r. w sprawie wyrażenia opinii
o  możliwości  sfinansowania  deficytu  przez  Miasto  Kalisz  przedstawionego
w projekcie budżetu na 2022 rok.

Wszystkie pisma Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Brak 
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Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
21.12.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/
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