
KRM.0012.01.0001.2022
D2022.02.03536

Protokół Nr 0012.1.29.2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 lutego 2022 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie  Sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta

Kalisza za 2021 rok.
4. Powołanie  zespołów  kontrolnych  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza

do przeprowadzenia:
-   Kontroli  realizacji  w  2021  r.  dochodów  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2022 r.,
-  Kontroli   realizacji  w  2021  r.  wydatków  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2022 r.,
- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2021 r. Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2022 r.,
- Kontroli  zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2021 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontroli wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń. Termin przeprowadzenia kontroli:
II kwartał 2022 r.,
- Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta  Kalisza  na  dzień  31  grudnia  2021  r.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:
II kwartał 2022 r.,
-  Kontroli  dochodów  własnych,  pod  kątem  wynajmu  sal  gimnastycznych,
we  wszystkich  placówkach  oświatowych  w  Kaliszu.  Termin  przeprowadzenia
kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,
- Kontroli w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta
Kalisza. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,
- Kontroli w KLA Sp. z o.o. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,
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-  Kontroli  problemowej  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego  oraz  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  promocji  miasta.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,
-  Kontroli  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”. Termin
kontroli: I-IV kwartał 2022 r. 

5. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0015.2019.JS,  D2022.01.00104  w  sprawie  przetargu

dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17
w Kaliszu – 16.02.2022 r.,

-  pismo  WGM.6840.01.0021.2020.KŻ,  D2022.01.00362  w  sprawie  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52
i 54a – 22.02.2022 r.,

- pismo WGM.6840.01.0003.2021.HM, D2022.02.00713 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Dobrzeckiej  21  –  23.02.2022  r.
godz. 10.00,

- pismo WGM.6840.01.0037.2021.KŻ, D2022.01.00075 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości  położonych  w Kaliszu  przy  ul.  Wrocławskiej  43-49,  43-45  i  Alei
Wojska Polskiego 21 – 15.03.2022 r. godz. 10.00,

-  pismo WGM.6840.01.0019.2021.JJ,  D2022.01.02878 ws przetargu dot.  sprzedaży
udziału  w  wielkości  1/3  części  w  lokalu  mieszkalnym  położonym  w  Kaliszu
przy ul. Granicznej 33/2 – 16.03.2022 r. godz. 9.00,

- pismo WGM.6840.01.0003.2016.KŻ, D2022.01.02867 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 4, 6, 8 i 10- 23.03.2022 r.
godz. 10.00,

- pismo WGM.6840.01.0032.2021.AD, D2022.01.02767 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości  położonych  w  Kaliszu  przy  ul.  Łódzkiej  5A  i  Łódzkiej  5B  –
12.04.2022 r. godz. 10.00.  

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

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Radosław
Kołaciński, który powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 
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Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  zatwierdzony  –  5  osoby  za
(5 obecnych). 

Ad.3.  Przyjęcie  Sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta
Kalisza za 2021 rok.
W  związku  z  brakiem  uwag  pozytywnie  zaopiniowano  wyżej  wymienione
sprawozdanie stosunkiem głosów – 5 osób za (5 obecnych).

Ad.4. Powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
do przeprowadzenia:
-   Kontroli  realizacji  w  2021  r.  dochodów  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin

przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2022 r.,
Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

-  Kontroli  realizacji  w  2021  r.  wydatków  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

-  Kontroli  sprawozdań finansowych sporządzonych  na  dzień  31.12.2021  r.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

-  Kontroli  zobowiązań  zaciągniętych  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  2021  r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontroli wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń. Termin przeprowadzenia kontroli:
II kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
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- koordynator zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

-  Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta  Kalisza  na  dzień  31  grudnia  2021  r.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:
II kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

-  Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu  wykonania  budżetu  Miasta
Kalisza za 2021 r. - Komisja w pełnym składzie przygotowuje wniosek.

-  Kontroli  dochodów  własnych,  pod  kątem  wynajmu  sal  gimnastycznych,
we  wszystkich  placówkach  oświatowych  w  Kaliszu.  Termin  przeprowadzenia
kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Tomasz Bezen.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

- Kontroli w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta
Kalisza. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

- Kontroli w KLA Sp. z o.o. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,
Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Radosław Kołaciński,
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- członek zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Marcin Małecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

-  Kontroli  problemowej  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego  oraz  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  promocji  miasta.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2022 r.,

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Marcin Małecki,
- członek zespołu – Sławomir Lasiecki,
- członek zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Tomasz Bezen.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

- Kontroli 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”.  Termin  kontroli:
I-IV kwartał 2022 r.

Powołano zespół w składzie:
- koordynator zespołu – Radosław Kołaciński,
- członek zespołu – Marcin Małecki,
- członek zespołu – Sławomir Lasiecki.
Skład  zespołu  został  pozytywnie  zaopiniowany  stosunkiem  głosów  –  5  osób  za
(5 obecnych).

Ad.5. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0015.2019.JS,  D2022.01.00104  w  sprawie  przetargu

dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17
w Kaliszu – 16.02.2022 r.,

-  pismo  WGM.6840.01.0021.2020.KŻ,  D2022.01.00362  w  sprawie  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52
i 54a – 22.02.2022 r.,

- pismo WGM.6840.01.0003.2021.HM, D2022.02.00713 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Dobrzeckiej  21  –  23.02.2022  r.
godz. 10.00,

- pismo WGM.6840.01.0037.2021.KŻ, D2022.01.00075 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości  położonych  w Kaliszu  przy  ul.  Wrocławskiej  43-49,  43-45  i  Alei
Wojska Polskiego 21 – 15.03.2022 r. godz. 10.00,
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-  pismo WGM.6840.01.0019.2021.JJ,  D2022.01.02878 ws przetargu dot.  sprzedaży
udziału  w  wielkości  1/3  części  w  lokalu  mieszkalnym  położonym  w  Kaliszu
przy ul. Granicznej 33/2 – 16.03.2022 r. godz. 9.00,

- pismo WGM.6840.01.0003.2016.KŻ, D2022.01.02867 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 4, 6, 8 i 10- 23.03.2022 r.
godz. 10.00,

- pismo WGM.6840.01.0032.2021.AD, D2022.01.02767 ws przetargu dot. sprzedaży
nieruchomości  położonych  w  Kaliszu  przy  ul.  Łódzkiej  5A  i  Łódzkiej  5B  –
12.04.2022 r. godz. 10.00.

W związku z brakiem chętnych nie oddelegowano przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta do udziału w wyżej wymienionych przetargach.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Brak 

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

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
22.02.2022 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/
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