
KRM.0012.0060.2018
D2018.06.03559

Protokół Nr 0012.1.82.2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 czerwca 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 pani  ■                 * na działalność

Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ■                 * na

działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej:
 Kontrola problemowa w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację Parku

Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
 Kontrola  przygotowania  i  realizacji  programu  rządowego  „Mieszkanie  +”  oraz

programu „Kaliskie Własne M”,
 Kompleksowa kontrola Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
 Kontrola procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz na wydatki inwestycyjne

w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych.
6. Korespondencja.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr
0012.1.399.2018 z dnia 26.04.2018 r. oraz Nr 0012.1.409.2018  z dnia 22.05.2018r.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty: 4 osoby za (4 obecne).

Ad.3. Przyjęcie protokołu z rozpatrzenia skargi pani ■                 * na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.



Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  złożył  wniosek  w  sprawie  przedłużenia  terminu
rozpatrzenia skargi pani ■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza do dnia
27 września 2018 roku. 
Głosowanie  nad  wnioskiem:  5  osób  za  (5  obecnych).  Wniosek  został  jednomyślnie
przyjęty. 

Ad.4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ■                 *
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
W związku z wnioskiem w punkcie poprzednim punkt 4 obrad był bezprzedmiotowy. 

Ad.5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej:
 Kontrola problemowa w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację
Parku Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
Koordynator zespołu kontrolnego złożył wniosek o przedłużenie terminu przeprowadzenia
kontroli na III kwartał 2018 roku. 
Głosowanie nad wnioskiem: 5 osób za (5 obecnych). 
 Kontrola przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz
programu „Kaliskie Własne M”,
Koordynator zespołu Jacek Konopka poinformował, że zespół kontrolny odwiedził Wydział
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Gospodarowania Mieniem, Biuro Nadzoru
Właścicielskiego  i  Kancelarię  Rady  Miejskiej.  Skierowano  także  pismo  do  Prezydenta
Miasta  Kalisza  o  przygotowanie  i  dostarczenie  dokumentacji  dotyczącej  programu
„Mieszkanie +” oraz „Kaliskie Własne M” do 14 czerwca 2018r. Niestety do tej pory zespół
nie otrzymał ani dokumentacji ani odpowiedzi na pismo. Zespół natomiast otrzymał pismo
od KTBS, w którym zawarto informacje o tym, że prace nad programem „Kaliskie Własne
M”  jeszcze  trwają.  W  związku  z  tym  po  zatwierdzeniu  przez  Radę  Nadzorczą
i  Zgromadzenie  Wspólników dokumentacji  KTBS przedstawi  informacje,  o  które  prosi
zespół. 
Radny  Konopka  złożył  ponownie  wniosek  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza
o  przedstawienie  wszystkich  dokumentów  obrazujących  wydarzenia  związane
z  realizacją  programu  rządowego  „Mieszkanie+”  oraz  programu  „Kaliskie  Własne  M”
w terminie do 6 lipca 2018 roku.
Głosowanie  nad  wnioskiem:  5  osób  za  (5  obecnych).  Wniosek  został  jednomyślnie
przyjęty. 
Radny  Konopka  poinformował  także,  że  w  dniu  wczorajszym  został  przesłuchany
w  Prokuraturze  Okręgowej  w  Sieradzu  w  związku  z  pismem  Kaliskiego  Towarzystwa
Budownictwa  Społecznego  z  13  czerwca  dotyczącym  działań  w  poprzedniej  kadencji.
Postępowanie to było rozpoczęte na wniosek KTBS-u na początku kadencji, przy czym nie
były prowadzone żadne działanie. Teraz ponownie rozpoczęło się postępowanie w czasie
kiedy zespół rozpoczął kontrolę. Radny Konopka jest przekonany, że fakty te łączą się ze
sobą, a działania mają na celu zastraszenie i wywarcie wpływu na zespół kontrolny.
Koordynator  zespołu  kontrolnego  złożył  także  wniosek  o  przedłużenie  terminu
przeprowadzenia kontroli na III kwartał 2018 roku. 
Głosowanie  nad przedłużeniem terminu kontroli:  5  osób za (5 obecnych).  Wniosek
został jednomyślnie przyjęty. 
 Kompleksowa  kontrola  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
w Kaliszu,



Koordynator zespołu Radosław Kołaciński wyjaśnił jak szeroki zasięg ma przeprowadzana
kontrola oraz to, że zespół nie otrzymał jeszcze wszystkich potrzebnych dokumentów. Stąd
też złożył wniosek o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli na III kwartał 2018
roku. 
Głosowanie  nad  wnioskiem:  5  osób  za  (5  obecnych).  Wniosek  został  jednomyślnie
przyjęty. 
 Kontrola  procesu  zawierania  umów  przez  Miasto  Kalisz  na  wydatki
inwestycyjne w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych.
Radosław  Kołaciński  w  imieniu  koordynatora  zespołu  przekazał  informacje
o tym, że kontrola cały czas trwa i również prosi o przedłużenie terminu przeprowadzenia
kontroli na III kwartał 2018 roku. 
Głosowanie  nad  wnioskiem:  5  osób  za  (5  obecnych).  Wniosek  został  jednomyślnie
przyjęty. 

Głosowanie na projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu
pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  na  2018  rok:  5  osób  za
(5 obecnych).

Ad.6. Korespondencja.
 Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr
0012.1.399.2018  z  dnia  26.04.2018  r.  oraz  Nr  0012.1.409.2018  
z dnia 22.05.2018r.
 Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym przed posiedzeniem wpłynęła
Uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
Nr SO-0955/50/4/Ka/2018 z dnia 26.06.2018r.
Przyjęto do wiadomości. 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W punkcie tym głos zabrał pan ■                 *, który poruszył temat Komisji Heraldycznej.
Wywiązała się dyskusja między radnymi a panem ■                 *, czego efektem była
prośba  do  pani  Katarzyny  Wawrzyniak  Naczelnika  Kancelarii  Rady  Miasta  aby
skontaktowała się z Komisją Heraldyczna i uzyskała informacje dotyczące odpowiedzi na
pismo.  Podjęto  także  decyzje,  że  jeśli  Komisja  Heraldyczna  nie  udzieli  oczekiwanych
informacji, Komisja Rewizyjna po raz kolejny prześle do instytucji pismo. Pan                  *
zaproponował, żeby ewentualne pismo wysłać do osoby na wyższym szczeblu, przy czym
dodał, że rozmawiał z taką osobą. Radny Kołaciński stwierdził, że w razie nieuzyskania
telefonicznej informacji Komisja będzie współpracowała z panem ■                 * w celu
ustalenia adresata kolejnego pisma. Pan ■                 * wyraził swoje negatywne zdanie
dotyczące nowego herbu i  związanej  z  nim sytuacji.  Przedstawił  także swoje  zdanie na
temat rewitalizacji Głównego Rynku i rząpi, która się na nim znajduje. Wyraził opinię, że
nadbudowanie rząpi nie jest dobrym pomysłem, a projekt posiada błędy. Po dyskusji nad
słusznością  wpisania  rząpi  na  Głównym  Rynku  do  rejestru  zabytków  radny  Konopka
zaproponował  aby  Komisja  podjęła  wniosek  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie
rozważenia  możliwości  odwołania  od  decyzji  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 11.06.2018 r.
w sprawie wpisania do rejestru zabytków pod nr 458/Wlkp/C zabytku archeologicznego
będącego powierzchniową,  podziemną pozostałością egzystencji  i  działalności  człowieka



w postaci rząpi - zbiornika wodociągowego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 143, obręb
025 Śródmieście I w m. Kalisz, gm. Kalisz, pow. kaliski, woj. wielkopolskie.
Głosowanie  nad  wnioskiem:  4  osoby  za  (4  obecne).  Wniosek  został  jednomyślnie
przyjęty.
Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  zamknął
posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/          Komisji Rewizyjnej
26.06.2018         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. 


