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Protokół Nr 0012.1.78.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.






4.







5.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Dokonanie zmian w składach zespołów prowadzących:
Kontrolę realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach
powiatu,
Kontrolę realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
Kontrolę sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.,
Kontrolę zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2017 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,
Kontrolę zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 r.,
Kontrolę realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2017.
Powołanie składów zespołów do przeprowadzenia:
Kontroli problemowej efektywności programu profilaktycznego „Zdrowy Kalisz”
w odniesieniu do „Białych Sobót”,
Oceny skuteczności polityki mieszkaniowej miasta – kontrola kompleksowa,
Kontroli problemowej w zakresie utraconego dofinansowania na Park Miejski
w ramach kontraktu terytorialnego,
Kontroli przygotowania do wdrożenia realizacji programu rządowego „Mieszkanie+”
Kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w zakresie:
-zasadność przekształcenia Zarządu Dróg Miejskich w Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji,
-analiza przebiegu drugiego przetargu podczas realizacji zadania „Rower Miejski”,
-efektywność ekonomiczna i kadrowa funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w kontekście wykorzystania pomieszczeń znajdujących się na dworcu
PKP oraz elementy związane z ruchami kadrowymi w odniesieniu do ustawy
o samorządzie gminnym,
-realizacja remontu ul. Pokrzywnickiej,
Kontroli procesu zawierania umów przez miasto Kalisz na wydatki inwestycyjne
w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych.
Powołanie zespołu do zbadania skargi pani ■
* na Prezydenta Miasta
Kalisza.

6. Korespondencja.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński witając
wszystkich obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty
(7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 3. Dokonanie zmian w składach zespołów kontrolnych.
Ad. 4. Powołanie składów zespołów do przeprowadzenia kontroli.
Komisja wyłoniła następujące składy zespołów kontrolnych do przeprowadzenia:
1) Kontroli realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu
- Sławomir Chrzanowski – koordynator,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- Jacek Konopka – członek zespołu,
2) Kontroli realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu
- Paweł Gołębiak – koordynator,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- Jacek Konopka – członek zespołu,
3) Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.
- Radosław Kołaciński – koordynator,
- Dariusz Grodziński – członek zespołu,
- Paweł Gołębiak – członek zespołu,
4) Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza
- Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.
- Radosław Kołaciński – koordynator,
- Sławomir Chrzanowski – członek zespołu,
- Paweł Gołębiak – członek zespołu,
5) Kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2017
- Radosław Kołaciński – koordynator,
- Dariusz Grodziński – członek zespołu,
- Paweł Gołębiak – członek zespołu,
6) Kontroli problemowej w zakresie utraconego dofinansowania na restrukturyzację Parku
Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego
- Dariusz Grodziński – koordynator,
- Eskan Darwich – członek zespołu,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu,
7) Kontroli przygotowania i realizacji programu rządowego Mieszkanie+ oraz programu
Kaliskie Własne M
- Jacek Konopka – koordynator,
- Paweł Gołębiak – członek zespołu,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu,
8) Kompleksowej kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
- Radosław Kołaciński – koordynator,

- Paweł Gołębiak – członek zespołu,
- Adam Koszada – członek zespołu,
9) Kontroli procesu zawierania umów przez miasto Kalisz na wydatki inwestycyjne
w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych.
- Sławomir Chrzanowski – koordynator,
- Paweł Gołębiak– członek zespołu,
- Jacek Konopka – członek zespołu,
10) Kontroli problemowej efektywności programu profilaktycznego „Zdrowy Kalisz”
w odniesieniu do „Białych Sobót”
- Dariusz Grodziński – koordynator,
- Jacek Konopka – członek zespołu,
- Eskan Darwich – członek zespołu,
11) Oceny skuteczności polityki mieszkaniowej miasta– kontrola kompleksowa
- Dariusz Grodziński – koordynator,
- Paweł Gołębiak – członek zespołu,
- Jacek Konopka – członek zespołu,
Głosowanie: 7 głosów za, 7 obecnych.
Ad. 5. Powołanie zespołu do zbadania skargi pani ■
* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Komisja wyłoniła następujący skład zespołu:
- Dariusz Grodziński – koordynator,
- Sławomir Chrzanowski – członek zespołu,
- Radosław Kołaciński – członek zespołu.
Głosowanie: 7 głosów za, 7 obecnych.
Ad. 6. Korespondencja.
Brak.
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński zgłosił wniosek skierowany do
Przewodniczącego Rady Miasta dotyczący pilnego przekazania pisma w sprawie herbu
Miasta Kalisza do Komisji Heraldycznej. Przewodniczący odczytał treść pisma.
Głosowanie 7 głosów za, 7 obecnych. Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący zgłosił kolejny wniosek z prośbą o udostępnienie przez
Prezydenta Miasta Kalisza wyników audytu przeprowadzonego przez panią Katarzynę
Zielińską zgodnie z umową Nr UA/26/WAG/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
Głosowanie: 7 głosów za, 7 obecnych.
Kolejny wniosek zgłoszony przez pana Przewodniczącego skierowany do Prezydenta
Miasta Kalisza dotyczył udostępnienia następujących informacji:
-w jakim charakterze asystuje Panu Prezydentowi pani Katarzyna Zielińska
w większości wydarzeń publicznych,
- jakie kanały Social Media Urzędu Miasta Kalisza i Pana Prezydenta prowadzi,
- jakie są koszty wynikające z powyższych działań.
Głosowanie: 7 głosów za, 7 obecnych.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak/-/
26.04.2018

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.

