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D2020.02.02696

Protokół Nr 0012.1.14.2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta

Kalisza za rok 2019 r.
4. Informacja  na  temat  zaawansowania  prac  zespołów  kontrolnych  Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

-  pismo  WGM.MH.722410-0033/10,  D2020.01.02823  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości
położonych w Kaliszu przy ul. Radosnej 2 i 6 –  11.03.2020 r. (środa) godz.
10.00 s. 36 Ratusz,
-  pismo  WGM.MH.722410-0043/07,  D2020.01.02883  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości
położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Helskiej  1a  –  12.03.2020r.  (czwartek)  godz.
10.00, Ratusz, s. 36.  

6. 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  –  3  osoby  za
(3 obecnych). 

Ad.3.  Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kalisza za rok 2019 r.
Przewodniczący  poinformował,  iż  wszyscy  radni  otrzymali  sprawozdanie
w informatorze.
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Komisja jednomyślnie przyjęła sprawozdanie – 3 osoby za (3 obecnych).
 
Ad.4. Informacja na temat zaawansowania prac zespołów kontrolnych Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący  podkreślił,  iż  z  informacji  uzyskanych  od  przewodniczących
i koordynatorów poszczególnych zespołów wynika, że kontrole trwają.

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  pismo  WGM.MH.722410-0033/10,  D2020.01.02823  Prezydenta  Miasta  Kalisza

z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
do udziału w przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu
przy ul. Radosnej 2 i 6 – 11.03.2020 r. (środa) godz. 10.00 s. 36 Ratusz,

-  pismo  WGM.MH.722410-0043/07,  D2020.01.02883  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  4  lutego  2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej
do udziału w przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. Helskiej 1a – 12.03.2020r. (czwartek) godz. 10.00, Ratusz, s. 36.  

Nikogo nie oddelegowano do udziału w w/w przetargach.
Przewodniczący  poinformował  również  obecnych  o  możliwości  wzięcia  udziału
w  szkoleniu  organizowanym  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  dotyczącym
udzielenia absolutorium. Chęć udziału w szkoleniu wyraził radny Sławomir Lasiecki
oraz radny Marcin Małecki. 

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział i dyskusję. 

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
25.02.2020 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/
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