
KRM.0012.01.0005.2021
D2021.05.02921

Protokół Nr 0012.1.23.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 24 maja 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.
4. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza-Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień

31 grudnia 2020 r.
5. Uchwała  nr  SO–2/0954/103/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.

6. Sprawozdania budżetowe za 2020 rok.
7. Przyjęcie protokołów:

- Kontroli realizacji w 2020 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
- Kontroli realizacji w 2020 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;
- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 r.;
- Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2020r.,

terminowości  spłat  rat  kredytów  i  pożyczek  wraz  z  odsetkami,  kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;

-  Kontroli  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2020 r.

8. Korespondencja:
a) pismo WGM.6840.01.0014.2020.HM, D2021.04.03032 Prezydenta Miasta

Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w pierwszym przetargu
dot.  sprzedaży  na  własność  nieruchomości  niezabudowanej  położonej
w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 62 – 31.05.2021 r. godz. 1000,

b) pismo WGM.6840.01.0028.2015.HM, D2021.04.03042 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w pierwszym przetargu
dot.  sprzedaży  na  własność  nieruchomości  niezabudowanej  położonej
w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 2 – 09.06.2021 r. godz. 1000,

c) pismo mieszkańca z dnia 24 kwietnia 2021 r. dotyczące protokołu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r.



d) pismo  WGM.6840.01.0001.2021.JS,  D2021.04.02797  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  17  maja  2021  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w pierwszym przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Strzeleckiej 2
w Kaliszu – 16.06.2021 r. godz. 1200.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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  –  5  osób  za
(5 obecnych). 

Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.
Skarbnik  Miasta,  Aneta  Ochocka  omówiła  temat  przedstawiając  najważniejsze
informacje dotyczące budżetu miasta za 2020 r.  W grudniu 2019 r. została przyjęta
uchwała budżetowa na 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przekazane
do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  która  przeanalizowała  dokument  i  Skład
Orzekający  RIO  dnia  19.04.2021  r.  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu
wraz z informacją o stanie mienia. Opinia jest pozytywna.   
Komisja  Rewizyjna  stosunkiem głosów -  3  za,  2  wstrzymujące  się  (5  obecnych),
wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 

Ad.4.  Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2020 r.
Naczelnik  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,  Iwona  Kasprzak  przedstawiła
najważniejsze  informacje  dotyczące  stanu mienia  miasta  Kalisza.  Wartość  majątku
netto  ogółem w 2020 r.  w porównaniu  do  roku poprzedniego była  wyższa  o  3%,
w ujęciu wartościowym było to ponad 51 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego
wartość  majątku  rzeczowego  jest  wyższa  o  1%,  a  wartość  tego  majątku  wzrosła
o 19%, czyli o 17 mln zł. Wskazuje to na wzrost wartości majątku w każdym roku.
Największy udział  w strukturze majątku jeśli chodzi o majątek trwały, to 72% stanowi
finansowy majątek trwały, udział tego majątku w składzie majątku ogólnego gminy
wynosi  6%,  główne  pozycje  w  strukturze  majątku  to  mosty,  drogi,  obiekty
inżynieryjne, grunty, prawo użytkowania wieczystego.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad Informacją.
Komisja  Rewizyjna  stosunkiem głosów -  5  za,  (5  obecnych),  wyraziła  pozytywną
opinię w sprawie ww. informacji 2020 r. 
     



Ad.5.  Uchwała  nr  SO–2/0954/103/2021  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Poznaniu z  dnia  19  kwietnia  2021 r.  w sprawie  wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Wszyscy członkowie komisji zapoznali się z ww uchwałą, w związku z brakiem pytań
przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad.6. Sprawozdania budżetowe za 2020 rok.
Skarbnik Miasta, Aneta Ochocka powiedziała, że materiały zostały dostarczone Radzie
Miasta, są to sprawozdania z wykonania dochodów Rb-27 i Rb-28.
Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami, które były wcześniej przekazane.     

Ad.7. Przyjęcie protokołów:
Przewodniczący  wspomniał,  że  protokoły  z  kontroli  przeprowadzonych  w  celu
wypracowania opinii, wniosku absolutoryjnego zostały wcześniej rozesłane wszystkim
członkom  komisji  celem  zapoznania  się.  Następnie  przystąpiono  do  głosowania
poszczególnych protokołów, które zostały podpisane przez jednostki kontrolowane: 
- Kontroli realizacji w 2020 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
W związku z brakiem pytań i uwag protokół został przyjęty stosunkiem głosów 5 za
(5 obecnych).

- Kontroli realizacji w 2020 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;
W  związku  z  brakiem  uwag  protokół  został  przyjęty  stosunkiem  głosów  5  za
(5 obecnych).

- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 r.;
W  związku  z  brakiem  uwag  protokół  został  przyjęty  stosunkiem  głosów  5  za
(5 obecnych).

- Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2020r.,
terminowości  spłat  rat  kredytów  i  pożyczek  wraz  z  odsetkami,  kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;
W tym miejscu omyłkowo poddano pod głosowanie protokół z kontroli  zgodności
danych  zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień
31 grudnia 2020 r.
Przeprowadzono  głosowanie  w  sprawie  anulowania  głosowania  (5  głosów  za,
5 obecnych),  a następnie poddano pod głosowanie protokół z Kontroli  zobowiązań
zaciągniętych  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  2020r.,  terminowości  spłat  rat
kredytów  i  pożyczek  wraz  z  odsetkami,  kontrola  wysokości  udzielonych
przez Prezydenta Miasta poręczeń.
Protokół został przyjęty stosunkiem głosów 5 za (5 obecnych). 

-  Kontroli  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2020 r.
W  związku  z  brakiem  uwag  protokół  został  przyjęty  stosunkiem  głosów  5  za
(5 obecnych).



Ad.6. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0014.2020.HM,  D2021.04.03032  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  29  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  pierwszym  przetargu
dot. sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu
przy ul. Częstochowskiej 62 – 31.05.2021 r. godz. 1000,
-  pismo  WGM.6840.01.0028.2015.HM,  D2021.04.03042  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  29  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  pierwszym  przetargu
dot. sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu
przy ul. Kaszubskiej 2 – 09.06.2021 r. godz. 1000,
- pismo WGM.6840.01.0001.2021.JS, D2021.04.02797 Prezydenta Miasta Kalisza
z  dnia  17  maja  2021  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  pierwszym  przetargu
dot.  sprzedaży  nieruchomości  zabudowanej  położonej  przy  ul.  Strzeleckiej  2
w Kaliszu – 16.06.2021 r. godz. 1200,
- pismo WGM.6840.01.0004.2020.KŻ, D2021.04.03070 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dotyczącym sprzedaży należącego
do  Miasta  Kalisza  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu  wraz  z  odrębnym
od gruntu  prawem własności  położonych  na  gruncie  budynków  przy  ul.  Wał
Piastowski 120 w Kalisz - 15.06.20212 r. godz. 10.00,
-  pismo  WGM.6840.01.0011.2019.HM,  D2021.04.03042  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu w sprawie sprzedaży
na własność nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 13 i 15 -
16.06.2021 r. godz. 10.00.
Do udziału  w wyżej  wymienionych przetargach nie  oddelegowano przedstawiciela
Komisji. 

-  pismo  mieszkańca  z  dnia  24  kwietnia  2021  r.  dotyczące  protokołu  kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r.
Komisja  Rewizyjna  Rady Miasta  Kalisza  na  posiedzeniu  w dniu  24  maja  2021 r.
po zapoznaniu się z pismem mieszkańca przesłanym do Kancelarii Rady Miasta dnia
25.04.2021 r.  podjęła decyzję o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w protokole
z dnia 31.03.2021 r. z „Kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Prezydentem
Miasta  Kalisza  a  Romanem  Rutkowskim  prowadzącym  działalność  gospodarczą
pod  firmą:  Roman Rutkowski  Architekci  z  siedzibą  we  Wrocławiu  na  wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej
dla  Głównego  Rynku  oraz  Nowego  Rynku  wraz  z  łączącą  je  ul.  Kanonicką
w Kaliszu”.
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).



Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Przewodniczący  poinformował,  że  kolejne  posiedzenie  Komisji  odbędzie  się  dnia
7.06.2021 r. o godz. 9.00.  
Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
24.05.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

  Radosław Kołaciński /-/


	Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 r. po zapoznaniu się z pismem mieszkańca przesłanym do Kancelarii Rady Miasta dnia 25.04.2021 r. podjęła decyzję o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w protokole z dnia 31.03.2021 r. z „Kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Romanem Rutkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Roman Rutkowski Architekci z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ul. Kanonicką w Kaliszu”.

