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Protokół Nr 0012.1.16.2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. 
4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych:

-  Kontrola  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza w roku 2019
– koordynator Sławomir Lasiecki,
- Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu –
koordynator Radosław Kołaciński,
-  Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych
w Kaliszu – koordynator Radosław Kołaciński,
-  Kontrola procesu inwestycyjnego i  organizacji  pracy MZDiK w Kaliszu –
koordynator Radosław Kołaciński,
- Kompleksowa kontrola w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
w Urzędzie Miasta Kalisza – koordynator Radosław Kołaciński,
- Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o. - koordynator Radosław Kołaciński,
- Kontrola procesu windykacji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu – koordynator Marcin Małecki,
-  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie promocji miasta
– koordynator Marcin Małecki,
-  Kontrola  procedury  i  kolejnych  etapów  związanych  z  wyłonieniem
projektanta  płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”
do momentu przekazania tego projektu.     

5. Korespondencja.
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. 



Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  5  osób  za,
(5 obecnych). 

Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. 
Przewodniczący  komisji  Radosław  Kołaciński  zapytał  czy  radni  mają  pytania
dotyczące informacji  o  przebiegu wykonania  budżetu za I  półrocze 2020 r.  Każdy
z radnych miał okazję zapoznać się z ww. informacją. W związku z brakiem pytań
Komisja przyjęła ww. informację do wiadomości.  
 
Ad.4. 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, ze względu na pandemię koronawirusa troszkę okres ich
trwania może ulec przedłużeniu, trzeba mieć też świadomość że być może niektóre z
nich  mogą  przejść  na  kolejny  rok  budżetowy,  to  jest  niezależne  od  radnych.
Przewodniczący otrzymał taką informację od koordynatorów zespołów kontrolnych.    

Ad.5. Korespondencja.
-  pismo  pana  K.  Pietrzaka  z  dnia  25.08.2020  r.  dotyczące  kwestii  związanej
z  zadaniem  ujętym  w  planie  pracy  Komisji  Rewizyjnej  pn.  „Kontrola  procedury
i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty Głównego Rynku -
„Rewitalizacja Głównego Rynku” do momentu przekazania tego projektu”.
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję wniosku w tej sprawie. 
Komisja  Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22  czerwca  2020 r.  po zapoznaniu się
z korespondencją mailową mieszkańca Kalisza z dnia 25.08.2020 r. wyjaśnia jak niżej.
Zgodnie ze wskazaną przez zainteresowanego uchwałą Rady Miasta Kalisza „Kontrola
procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty Głównego
Rynku - „Rewitalizacja Głównego Rynku” do momentu przekazania tego projektu”
zaplanowana  została  na  cały  rok  2020  r.  Zgodnie  z  wyjaśnieniami  koordynatora
zespołu Pana Sławomira Lasieckiego realizacja zadania nie jest zagrożona i zakończy
się  zgodnie  z  planem  w  2020  r.  W  związku  z  obszerną  dokumentacją  zebraną
w sprawie, Zespół badający temat szczegółowo analizuje otrzymane materiały. 
Uprzejmie informuję, że w skład zespołu wchodzą następujący radni:
- Sławomir Lasiecki – Koordynator,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- Marcin Małecki – członek zespołu.
Przedstawiony wniosek został pozytywnie zaopiniowany 5 głosów za, 5 obecnych.

-  korespondencja  dotycząca  anonimów  przedstawiających  nieprawidłowości
w działalności DPS w Kaliszu,
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  nie  zgodził  się  z  odpowiedzią
Prezydenta Miasta (KPM.SK.170.0001.2020) z dnia 17.06.2020 r.  ponieważ służby
podległe Prezydentowi w pierwszej kolejności powinny taką kontrolę przeprowadzić,
dopiero później Komisja Rewizyjna zapozna się z wynikami kontroli i  ewentualnie



podejmie  decyzję  czy  wprowadzić  punkt  dotyczący  kontroli  DPS  do  planu  pracy
Komisji.  

Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  zgłosił  następujący  wniosek
skierowany do Prezydenta Miasta.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2020 r. po zapoznaniu
się z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.05.2020 r. oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej  z  dnia  7  września  2020  r.  w  sprawie  anonimowo  zgłaszanych
nieprawidłowości  w  wydatkowaniu  środków  publicznych  w  Domu  Pomocy
Społecznej  w  Kaliszu,  jak  również  odpowiedzią  KPM.SK.170.0001.2020,
D2020.06.01731 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 r. w załączeniu
przesyła  przedmiotową  korespondencję  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  celem
wykorzystania służbowego w ramach pełnionego nadzoru nad realizacją określonych
uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta
Kalisza  oraz  odpowiada  za  zorganizowanie  systemu  kontroli  zapewniającej
prawidłowe funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie  z  §  3  ust.  3  Załącznika  do  zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  31  stycznia  2019  r.  w  sprawie  wprowadzenia  „Regulaminu  organizacji,
funkcjonowania  i  trybu postępowania  przy przeprowadzaniu kontroli  przez Referat
Kontroli w Kancelarii Prezydenta Miasta” Referat Kontroli jest komórką wspierającą
Prezydenta  w  prawidłowym  realizowaniu  zadań  i  w  dążeniu  do  pełnej  zgodności
podejmowanych działań z  przepisami prawa oraz  zapewnia,  że polityka finansowa
Miasta jest realizowana rzetelnie i przejrzyście”. 

Jednocześnie komisja informuje, że nie ma możliwości wprowadzenia w tym
roku nowego zadania do planu pracy komisji,  gdyż ze względu na nieliczny skład
realizacja obecnego planu byłaby zagrożona. 
Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 5 za (5 obecnych).

Następnie  Przewodniczący  poinformował  o  przetargach  ogłoszonych  przez
Prezydenta Miasta Kalisza:
-  w  sprawie  sprzedaży  na  własność  nieruchomości  niezabudowanej  położonej
w Kaliszu przy ul. Radosnej 2 – 23 września 2020 r.,
- dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Złotej 24,
26 i 28 – 30 września 2020 r.,
-  w sprawie  sprzedaży  na  własność  udziału  ½ części  zabudowanej  nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. Żelaznej 11.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział i dyskusję. 
        Protokołowała:   Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/ Komisji Rewizyjnej 
22.09.2020 r.        Rady Miasta Kalisza 

         Radosław Kołaciński /-/


