
KRM.0012.01.0002.2022
D2022.05.00586

Protokół Nr 0012.1.30.2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Informacja  o  stopniu  zaawansowania  prac  zespołów  kontrolnych  Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do przeprowadzenia. 
4. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0003.2016.KŻ,  D2022.02.02802  w  sprawie  przetargu

dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Weneckiej 12 i 16 w Kaliszu.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. 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  głosów  za
(5 obecnych). 

Ad.3.  Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  poprosił  koordynatorów  zespołów
kontrolnych o krótkie zreferowanie, na jakim etapie są kontrole. 
Radny Sławomir  Lasiecki  odnośnie  kontroli  dotyczącej  oświaty i  dochodów,  które
wypracowują  poszczególne  szkoły  wspomniał,  że  za  pośrednictwem  Wydziału
Edukacji  skierowano do poszczególnych szkół pismo, aby dyrektorzy przygotowali
własne  raporty  o  tym  ile  zarabiają  poszczególne  szkoły  i  w  jaki  sposób.  Zespół
sporządzi raport z wnikliwej analizy dotyczącej całości zagadnień.       
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Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński zapytał czy zespół będzie badał tylko
dochody, czy też podstawę wynajmowania sal gimnastycznych, czy zespół otrzyma
kserokopie umów?     
Radny Sławomir Lasiecki potwierdził, że chodzi o dochody oparte o umowy. Zespół
będzie weryfikował dochody jednostek na podstawie umów, o które również poprosił.
W związku z kontrolami absolutoryjnymi kontrola zostanie przeniesiona na czerwiec. 
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  wspomniał,  że  zespoły  kontrolne,
których jest koordynatorem, pracują na bieżąco.  
Radny Marcin Małecki jako koordynator zaplanował kontrole na drugi kwartał. 
Przewodniczący,  Radosław  Kołaciński  powiedział,  że  przed  Komisją  jest  kilka
kontroli  związanych  z  udzieleniem  absolutorium  prezydentowi  miasta  Kalisza.
Przypomniał,  czego  dotyczą  poszczególne  kontrole.  Następnie  komisja  będzie
przygotowywała  wniosek  absolutoryjny  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.
Kontrole  będą  realizowane  na  wzór  lat  poprzednich,  chyba  że  ktoś  z  radnych
zaproponuje  inną  formułę.  Przewodniczący  zasugerował  przeprowadzenie  kontroli
absolutoryjnych  w  drugiej  połowie  maja.  Przypomniał,  że  zgodnie  z  procedurą,
o kontrolach należy poinformować organy kontrolowane.      

Ad.4. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0003.2016.KŻ,  D2022.02.02802  w  sprawie  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Weneckiej 12 i 16 w Kaliszu.
Przewodniczący  poinformował,  że  w  wyniku  przetargu  sprzedano  nieruchomość
położoną przy ul. Weneckiej 12,

-  pismo  WGM.6840.01.0045.2021.AD,  D2022.03.01958  w  sprawie  przetargu  
dot. sprzedaży lokalu położonego w Kaliszu przy ul. 3 Maja 5 - 11.05.2022 r.,

-   pismo  WGM.6840.01.2021.2020.KŻ,  D2022.04.00480  w sprawie  przetargu  dot.
sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a
- 25.05.2022 r.

W związku z brakiem chętnych radny Sławomir Lasiecki zaproponował, aby osoba
zainteresowana zgłosiła się do Kancelarii Rady Miasta. 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Brak 

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

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
26.04.2022 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/
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