
KRM.0012.0022.2017
D2017.02.02875

Protokół Nr 0012.1.55.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 23 lutego 2017 roku 

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Przyjęcie  protokołu  z  rozpatrzenia  skargi  Klubu  Radny  Platformy Obywatelskiej  RP

Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radny Platformy Obywatelskiej RP

Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5.  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.
6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza

zbadania skargi pana  ■                 * na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.  

7. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0017.2014.KŻ,  D2017.01.01768  z  dnia  27.01.2017  r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu
przy ul. Piwonickiej Nr 31 i ul. Piwonickiej 33. – 14.03.2017 r. godz. 10.00, s. 36 Ratusz. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1. 
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Zarzycka,  witając
wszystkich obecnych.

Ad. 2. 
Porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty.  (8  głosów  za,  8  obecnych,  
radny D. Witoń nie głosował za pomocą systemu eSesja).



Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu z rozpatrzenia skargi Klubu Radny Platformy Obywatelskiej RP Rady
Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
W  związku  z  brakiem  uwag  protokół  zaopiniowano  jednomyślnie  pozytywnie
(9 głosów za, 9 obecnych, radni D. Witoń i K. Majewska nie głosowali za pomocą systemu
eSesja).
 
Ad. 4. 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radny Platformy Obywatelskiej RP
Rady  Miejskiej  Kalisza  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza.
W  związku  z  brakiem  uwag  projekt  uchwały  zaopiniowano  jednomyślnie  pozytywnie
(9 głosów za, 9 obecnych, radni D. Witoń i K. Majewska nie głosowali za pomocą systemu
eSesja).

Ad. 5. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.
W  związku  z  brakiem  uwag  projekt  uchwały  zaopiniowano  jednomyślnie  pozytywnie
(9 głosów za, 9 obecnych, radni D. Witoń i K. Majewska nie głosowali za pomocą systemu
eSesja).

Ad. 6. 
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania
skargi pana  ■                 * na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu.
W  związku  z  brakiem  uwag  projekt  uchwały  zaopiniowano  jednomyślnie  pozytywnie
(9 głosów za, 9 obecnych).

Ad. 7. 
Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0017.2014.KŻ,  D2017.01.01768  z  dnia  27.01.2017  r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału w przetargu dotyczącym zbycia  nieruchomości  położonych w Kaliszu przy ul.
Piwonickiej Nr 31 i ul. Piwonickiej 33 – radny Tadeusz Skarżyński wyraził chęć udziału w
wyżej wymienionym przetargu. 

 Kandydatura  została  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowana  (9  głosów  za,
  9 obecnych). 
-  pismo  WGM.6840.01.0033.2015.KŻ,  D2017.01.01598  z  dnia  01.02.2017  r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy
ul. Ignacego Paderewskiego – nie oddelegowano przedstawiciela. 

-  pismo  WGM.6840.01.0022.2015.TO,  D2017.02.00599  z  dnia  7.02.2017  r.  w  sprawie
delegowania przedstawiciela Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej  Kalisza do udziału w
przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.  Skarszewskiej 10 –
chęć  udziału  wyraził  radny  Krzysztof  Ścisły.  Kandydatura  została  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowana (9 głosów za, 9 obecnych).



Przewodnicząca  Małgorzata  Zarzycka  przypomniała  wniosek  radnego  Martina  Zmudy
zgłoszony na ostatnim posiedzeniu komisji, którego treść została jeszcze uzgodniona drogą
mailową. Wniosek w sprawie  przekazywania  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
półrocznych informacji  na  temat  orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych,  w których
stroną  było  Miasto  Kalisz.  Komisja  wnioskuje  do  Pana  Prezydenta  o  przekazywanie
pierwszej  informacji  w  terminie  do  15  marca  każdego  roku,  a  drugiej  do  15  września
każdego roku.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (9 głosów za, 9 obecnych).

Następnie wyłoniono skład zespołu Komisji Rewizyjnej, który zajmie się zbadaniem skargi
pana  ■                 * na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu:

- radny Dariusz Witoń – Koordynator,
- radny Piotr Lisowski – członek zespołu,
- radny Roman Piotrowski – członek zespołu. 
Skład  zespołu  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany  (9  głosów  za,
9 obecnych).    

Ad. 8. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  przedstawiła  propozycję  wniosku,  który  w  ostatecznej  wersji  został
sformułowany jak niżej.   

W związku ze skargą pana  ■                 * z dnia 25.05.2016 r. przesłaną do Rady
Miejskiej  Kalisza  za  pośrednictwem  Kancelarii  Prezydenta  RP
w dniu 16.01.2017 r.  Komisja Rewizyjna podjęła wniosek o poinformowanie Kancelarii
Prezydenta RP o podjętych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza działaniach.

Dnia  26.01.2017  r.  Komisja  Rewizyjna  podjęła  wniosek  nr  0012.1.272.2017
o skierowanie do pana ■                 * pisma z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu skargi i
wskazanie  czy skarga  jest  aktualna.  Podczas  obrad  komisji  komendant  Straży  Miejskiej
Kalisza  przedstawił  historię  interwencji  podejmowanych  przez  Straż  Miejską  w  latach
2009-2017,  w  stosunku  do  właściciela  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.
Ostrowskiej 47. Dodatkowo w dniu 14.02.2017 r. komendant przekazał notatkę służbową w
sprawie  zadymienia  i  spalania  odpadów  na  posesji  przy  ul.  Ostrowskiej  47
w Kaliszu.  Wynika z  niej,  że  w latach  2009-2017 Straż  Miejska podjęła  9  interwencji,
z których pierwsza w 2009 r. zakończyła się postępowaniem mandatowym, podczas drugiej
w  2012  r.  zastosowano  środki  oddziaływania  wychowawczego,  pozostałe  interwencje
w latach 2014-2017 nie potwierdziły zgłaszanych nieprawidłowości. 

Po  wysłaniu  pisma  do  osoby  zainteresowanej  okazało  się,  że  podany  adres
nie istnieje. W związku z powyższym zgodnie z art. 64 Kpa § 1 Komisja pozostawia sprawę
bez rozpoznania.   
 Wniosek został jednomyślnie pozytywnie przyjęty (9 głosów za, 9 obecnych) 

Ad. 9.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Małgorzata  Zarzycka
zamknęła posiedzenie. 



Protokołowała: Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/          Komisji Rewizyjnej 
23.02.2017 r.            Rady Miejskiej Kalisza

                Małgorzata Zarzycka /-/ 

* 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.   

    


