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Protokół Nr 0012.1.89.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 października 2018 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 pana ■
* na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ■
* na
działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Informacja w sprawie rozpatrzenia skargi pana ■
* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej
prowadzących:
 Kontrolę problemową w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację Parku
Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
 Kontrolę przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz
programu „Kaliskie Własne M”,
 Kontrolę procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz na wydatki inwestycyjne
w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych,
 Ocenę skuteczności polityki mieszkaniowej miasta – kontrola kompleksowa,
 Kontrolę procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty
Głównego Rynku - „Rewitalizacja Głównego Rynku” do momentu przekazania tego
projektu.
7. Korespondencja.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
**************************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radosław Kołaciński,
który powitał wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z rozpatrzenia skargi pana ■
* na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Koordynator Zespołu badającego skargę, Sławomir Chrzanowski, odczytał protokół.
Głosowanie nad przyjęciem w/w protokołu: 7 osób za (7 obecnych). Protokół został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ■
*
na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5. Informacja w sprawie rozpatrzenia skargi pana ■
* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Głos w tym punkcie zabrał Koordynator Zespołu badającego skargę, Dariusz Grodziński,
który wyjaśnił, że skarżący trzykrotnie zwracał się z zapytaniem do Prezydenta przez
platformę na stronie internetowej miasta i nie otrzymał odpowiedzi. Z kolei ze strony
Urzędu radny dowiedział się, że zapytania takie nie wpłynęły. W związku z tym
zaproponował, aby zwrócić się do obu stron w tej sprawie. Do skarżącego w celu
przedłożenia przez niego dowodów wpłynięcia zapytań, oraz do Prezydenta, w celu
potwierdzenia, że owe zapytania nie wpłynęły. Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik
Kancelarii Rady Miasta potwierdziła, że informatycy pracujący w Urzędzie Miasta szukali
zapytań pana ■
*, niestety ich nie znaleźli. Radny Radosław Kołaciński
podsumował, że Zespół nie posiada pełnej wiedzy do tego, by rozpatrzyć skargę. Dodał, że
najlepiej by było gdyby pod informacją, że zapytania nie wpłynęły do Urzędu Miasta ktoś
się podpisał, aby mieć dowód.
Następnie złożone zostały trzy wnioski:
1. Wniosek o przedłużenie rozpatrzenia skargi zgodnie z KPA z powodu braku dowodów
umożliwiających rozpatrzenie skargi.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Wniosek został przyjęty.
2. Wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza w sprawie wystąpienia do
skarżącego ■
* o dostarczenie potwierdzenia przesłania dokumentów,
o których mowa w sprawie.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Wniosek został przyjęty.
3. Wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przedłożenia Zespołowi Kontrolnemu
Komisji Rewizyjnej dokumentów potwierdzających wpłynięcie zapytań skarżącego
dotyczących skargi, względnie oświadczenia o braku wpływu do Urzędu Miasta takich
dokumentów.
Głosowanie: 7 osób za (7 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Ad.6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej
prowadzących:
 Kontrolę problemową w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację
Parku Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
 Kontrolę przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz
programu „Kaliskie Własne M”,
 Kontrolę procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz na wydatki
inwestycyjne
w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych,

 Ocenę skuteczności polityki mieszkaniowej miasta – kontrola kompleksowa,
 Kontrolę procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta
płyty Głównego Rynku - „Rewitalizacja Głównego Rynku” do momentu
przekazania tego projektu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radosław Kołaciński poinformował, że wszystkie
kontrole cały czas trwają, a protokoły nie są jeszcze gotowe.
Ad.7. Korespondencja.
Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:
Justyna Stefaniak/-/
25.10.2018

Przewodniczący
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 Miasta.

