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Protokół Nr 0012.1.9.2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 24 września 2019 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 2019 roku. 
4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej Rady

Miasta Kalisza.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

-  wystąpienie  pokontrolne  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
z dn. 5.09.2019 r.

6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński, który
powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

Ad.3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Z uwagi na to, że Informacja była już omawiana na innych komisjach a radni nie mieli
pytań  do  obecnej  na  posiedzeniu  pani  Anety  Ochockiej  Naczelnika  Wydziału
Finansowego, Komisja przyjęła ww Informację do wiadomości. 
    
Ad.4.  Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji  Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński poinformował, że wszystkie kontrole
trwają i wymagane jest przeniesienie realizacji tych kontroli na kolejny IV kwartał.
W  związku  z  powyższym  niezbędne  jest  podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019
rok. 
Ww projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 4 głosy za, 4 obecnych.



W planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na IV kwartał 2019 roku jest
ujęte  zadanie  zgłoszone  przez  mieszkańca  Kalisza  pn.  „Kontrola   procedury
i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty Głównego Rynku -
„Rewitalizacja Głównego Rynku” - do momentu przekazania tego projektu”,  należy
powołać zespół kontrolny i wybrać koordynatora. 
Zespół w składzie:
- Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu,
- Mirosław Gabrysiak – członek zespołu,
- Marcin Małecki – członek zespołu,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu,
został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany 4 za, 4 obecnych.           

 Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  Przewodniczący  odczytał  korespondencję  otrzymaną  od  pana  ██████* dnia  z
23.09.2019 r.  Pan  ██████* twierdzi,  że  obowiązujący herb,  jest  nieprawidłowo
zrobiony,  sfałszowany.  Władze  Miasta  poprzedniej  kadencji  w  ramach  konsultacji
społecznych  przedstawiły  inny  projekt,  de  facto  co  innego  zostało  zrobione.
Była  powołana  Komisja  ds.  herbu,  której  przewodniczyła  radna  Spychalska,
były wystawione faktury, zapłacono za usługę. Pan ██████* się z tym wszystkim
nie  zgadza,  wszystko to  oprotestowuje.  W związku z tym zgłosił  podobno sprawę
do prokuratury. W maju tego roku wpłynęło do Kancelarii Rady Miasta pismo z policji
o  przesłanie  niezbędnych  dokumentów  w  ramach  prowadzonego  postępowania
sprawdzającego.  Pan  ██████* w  poprzedniej  kadencji  przedstawiał  członkom
Komisji Rewizyjnej herby, swoje przypuszczenia etc. Przewodniczący powiedział, że
nie czuje się na tyle kompetentny w tej Komisji Rewizyjnej, żeby polemizować czy
ten  herb  jest  sfałszowany.  Przewodniczący  zaproponował,  żeby  napisać  do
prokuratury na jakim etapie jest prowadzone dochodzenie o ewentualne fałszerstwo,
czy zostało umorzone czy nie. Być może Prokuratura odpowie Komisji jaki jest stan
rzeczy i taka odpowiedź zostanie przekazana osobie zainteresowanej.      
Radny Sławomir  Lasiecki  powiedział,  że  trudno mówić o  fałszerstwie  herbu,  herb
może  być  albo  zgodny  z  zasadami  heraldyki,  albo  nie.  Zdaniem  radnego  słowo
„fałszerstwo”  nie  powinno  być  tutaj  użyte.  Radny  zastanawiał  się  co  to  znaczy
sfałszować herb?
Przewodniczący Komisji  Radosław Kołaciński  wyjaśnił,  że  m.in.  chodzi  o  kwestię
bramy,  która  raz  jest  otwarta,  a  raz  zamknięta.  Podczas  konsultacji  społecznych
przedstawiono inne projekty herbu i ma na to dowody, a w rzeczywistości jest coś
innego.   
Radny Sławomir Lasiecki powiedział, że jeśli chodzi o herby miast to one nie powinny
być traktowane według tych zasad ściśle heraldycznych, dlatego że to nie są znaki
takie, jak herby szlacheckie,  które są jakby tą częścią nazwiska albo ciągiem rodu.
Tutaj  są  ściśle  określone  zasady  heraldyki  i  barwy  heraldyczne.  Herb  Miasta
jest znakiem przypisanym do terenu. Te herby się zmieniają wraz z okresem w jakim
są przedstawiane. Bo inaczej wygląda herb miasta Kalisza z wieku XXII, a inaczej
z wieku XIII,  XV i  XVII,  i  w wieku XX również inaczej on wygląda.  Generalnie
odnosząc się do zasad tworzenia tego herbu to za każdym razem Miasto trzyma się
zasad tego samego opisu - trębacz na murach miasta, między dwiema wieżami. Można



się  odnieść  do  tego  czy  brama  ma  być  otwarta  jako  symbol  otwarcia  miasta
na  przybyszów,  czy  zamknięta  symbolizująca  miasto  zamknięte,  czyli  chroniące
swoich obywateli.  To są kwestie tylko dyskusyjne. Brama jest, tylko jest albo otwarta,
albo zamknięta.       
Przewodniczący  odczytał  pismo  z  27.08.2018  r.,  które  pan  ██████* kierował
do pani Magdaleny Spychalskiej. Pan ██████* zwraca się do Komisji o ponowne
zbadanie tego tematu. Radny przyznał, że dla niego temat jest wyczerpany. Nadrzędną
sprawą jest policja i prokuratura, jeżeli są takie przesłanki. Pan ██████* skierował
pisma do Prokuratury, dla radnego jeśli prokuratura umarza to temat jest zakończony.
Przewodniczący  uważa,  że  Rada  powinna  wystąpić  do  prokuratury  z  zapytaniem
na jakim etapie jest  prowadzone śledztwo w tej  sprawie.  Po uzyskaniu informacji,
pan ██████* otrzyma stosowną odpowiedź.            
W związku z pismem Pana ██████* z dnia 23.09.2019 r. Komisja Rewizyjna Rady
Miasta Kalisza wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza o zwrócenie się
do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu z zapytaniem na jakim etapie jest postępowanie
sprawdzające  dotyczące  złożonego  zawiadomienia  o  podejrzeniu  popełnienia
przestępstwa  podczas  projektowania,  opiniowania  i  wyboru  herbu  Kalisza  o
przestępstwo z art. 231 paragraf 1 kk.             
Wniosek został jednomyślnie przyjęty: 4 głosy za, 4 obecnych.

-  wystąpienie  pokontrolne  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
z dn. 5.09.2019 r.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
24.09.2019 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/

* 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.


