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Protokół Nr 0012.1.82.2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla

Prezydenta Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach
powiatu za 2017 r.

4. Korespondencja.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radosław Kołaciński,
witając wszystkich obecnych. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). 

Ad.3. Przyjęcie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium
dla  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  tytułu  wykonania  budżetu  Kalisza-Miasta  na
prawach powiatu za 2017 r.
Przewodniczący Komisji odczytał treść wniosku.
Głosowanie: 1 głos za, 5 głosów wstrzymujących się (6 obecnych). 

Ad.4. Korespondencja.
Brak.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Jacek  Konopka  odniósł  się  do  pisma  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,
w którym, jak twierdzi, „przymusza” się radnych do głosowania za lub przeciw. Stwierdził,
że mamy tutaj do czynienia z pewną luką w prawie, ponieważ nie uwzględnia sytuacji kiedy
radni chcą wstrzymać się od głosu. Przewodniczący Komisji wtrącił, że w takim głosowaniu
radni powinni mieć możliwość oddania głosu jedynie za lub przeciw, jeżeli nie ma takiego



zapisu to również dopuszczalne jest wstrzymanie się od oddania głosu. Radny Konopka
stwierdził, że powinien w tej sprawie wypłynąć od komisji jakiś konkretny wniosek, aby to
uregulować. 
Komisja  postanowiła  podjąć  wniosek  do  Przewodniczącego  Rady  Miasta  w  sprawie
zwrócenia  się  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  z  dylematem  –  co  byłoby
w  przypadku  równej  liczby  głosów  „za”  i  „przeciw”  w  głosowaniu  nad  wnioskiem
o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta. Wówczas uchwała Komisji Rewizyjnej
RMK również nie zostałaby podjęta.
Głosowanie: 5 głosów za (6 obecnych).

Ad.5 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/          Komisji Rewizyjnej
22.06.2018         Rady Miasta Kalisza 

       Radosław Kołaciński /-/ 


