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Protokół Nr 0012.1.83.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 lipca 2018 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej do Przewodniczącego Rady Miasta
w sprawie korespondencji dotyczącej herbu Miasta Kalisza.
4. 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.
5. Korespondencja:
 Pismo Prezydenta Miasta Miasta Kalisza ws. delegowania radnego do udziału
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na własność
nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Jagodowej 1-3
(5 września 2018r., godz. 10.00),





6.
7.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.413.2018
Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.419.2018
Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.424.2018
Skarga pana ■
* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Kołaciński,
który powitał wszystkich obecnych.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad: 6 osób za (6
obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.
Ad.3. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej do Przewodniczącego Rady Miasta
w sprawie korespondencji dotyczącej herbu Miasta Kalisza.
Głos w tym punkcie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Kołaciński,
który wyjaśnił, że 26 czerwca Komisja Rewizyjna otrzymała od Komisji Heraldycznej
pismo podpisane przez pana Marka Adamczewskiego. Korespondencja ta wzbudziła pewnie
wątpliwości co do obecnego herbu Kalisza. W związku z tym, Komisja Rewizyjna wraz
z panem ■
* wystosowała pismo do pana Piotra Gołdyna, aby móc rozwiać
swoje wątpliwości. Stąd też potrzeba przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej do
Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przekazania korespondencji dotyczącej herbu.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).
Wniosek został jednomyślnie przyjęty.
Ad.4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej:

Kontrola problemowa w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację
Parku Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
Przewodniczący udzielił głosu koordynatorowi zespołu panu Dariuszowi
Grodzińskiemu, który poinformował, że zespół zgromadził obszerną dokumentację
i jest w trakcie szczegółowej analizy. Po wypowiedzi koordynatora zespołu pani
Wiceprezydent Barbara Gmerek stwierdziła, że tytuł tej kontroli nie jest zgodny
z prawdą, ponieważ utracić dofinansowanie można wtedy, kiedy się je dostało,
a miasto nie złożyło wniosku o przyznanie środków. Radny Kołaciński zapytał
dlaczego Pani Gmerek nie powiedziała tego podczas sesji Rady Miasta, kiedy
nałożono na Komisję Rewizyjną obowiązek przeprowadzenia tej kontroli. Pani
Wiceprezydent odpowiedziała, że dopiero teraz po przemyśleniach doszła do takich
wniosków i będzie bardzo wdzięczna jeśli nazwa kontroli się zmieni. Radny Paweł
Gołębiak dopytywał panią Gmerek czy zmiana nazwy ma jakąś podstawę prawną czy
jest to przypadkowe działanie. Po dyskusji Pani Gmerek i radnych stwierdzono, że
wniosek o zmianę nazwy będzie poddany pod dyskusję, ale w innym terminie.

Kontrola przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz
programu „Kaliskie Własne M”,
Głos w tym punkcie zabrał koordynator zespołu kontrolnego pan Jacek Konopka,
który powiedział, że dwukrotnie zwracano się do Prezydenta o udostępnienie
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli. Na pierwsze pismo
odpowiedzi udzielił KTBS, który poinformował, że nad programem trwają prace i po
ich zakończeniu dokumenty będą udostępnione. Natomiast na drugie pismo
odpowiedziała w zastępstwie pani Barbara Gmerek, w którym poinformowała
o stanie realizacji programów mieszkaniowych, jednak poza pismem nie otrzymano
żadnej dokumentacji. Mimo to zespół kontrolny odwiedził Wydział Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Gospodarowania Mieniem, Kancelarię
Rady Miasta oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego, gdzie otrzymał ciekawe, jednak





fragmentaryczne informacje. Następnie radny Konopka odczytał pytania
i odpowiedzi uzyskane w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych podczas
kontroli. Po odczytaniu zaproponował, że kontrola powinna być również
przeprowadzona w Wydziale Partycypacji i Komunikacji Społecznej oraz ponownie
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego. Dodatkowo poprosił aby Komisja Rewizyjna po
raz kolejny złożyła wniosek o udostępnienie przez Prezydenta dokumentacji w tej
sprawie. Dodatkowo radny Konopka odczytał podstawę prawną, wobec której
Prezydent jest zobowiązany udostępnić dokumenty na potrzeby kontroli prowadzonej
przez Komisję Rewizyjną.
Kompleksowa kontrola Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Kaliszu,
Głos zabrał koordynator zespołu Radosław Kołaciński, który poinformował, że
kontrola w części została już przeprowadzona, jednak ze względu na okres urlopów
zostanie ona kontynuowana w sierpniu.
Kontrola procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz na wydatki
inwestycyjne w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków
finansowych.
Koordynatorem zespołu kontrolnego jest pan Sławomir Chrzanowski, który wyjaśnił,
że kontrola zostanie przeprowadzona w sierpniu.

Ad.5. Korespondencja:

Pismo Prezydenta Miasta Miasta Kalisza ws. delegowania radnego do udziału
w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na
własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy
ul. Jagodowej 1-3 (5 września 2018r., godz. 10.00),
W punkcie tym wywiązała się dyskusja, ponieważ radny Grodziński zauważył, że
nikt z radnych nie został zaproszony ani nawet poinformowany o konkursach na
Dyrektorów Szkół, gdzie radni powinni być obecni. Stąd też sugestia radnego
Grodzińskiego, aby pokazać swoje niezadowolenie poprzez niedelegowanie nikogo
do udziału w przetargu. Po dyskusji poddano pod głosowanie wniosek
o wydelegowanie radnego Jacka Konopkę do udziału w przetargu przy
ul. Jagodowej 1-3 oraz przy ul. Kruszwickiej Nr 15 i Nr 17: 6 osób za (6
obecnych).

Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.413.2018
Głos w tym punkcie zabrał Przewodniczący Radosław Kołaciński, który wyjaśnił, że
podczas badania sprawozdań finansowych przy wniosku absolutoryjnym
zaproponował aby przy sprawozdaniu o mieniu komunalnym jednostki pomocnicze
w szybszym tempie udzielały informacji. Do wypowiedzi odniosła się
Wiceprezydent Barbara Gmerek mówiąc, że już wcześniej zasięgała informacji czy
możliwe jest szybsze przekazywanie informacji. Okazało się, że jednostki
pomocnicze dopiero po sporządzeniu bilansu mogą przekazywać informacje, dlatego
cała procedura trwa tak długo. Prezydent odpowiedział, że weźmie pod uwagę
sugestię Komisji Rewizyjnej.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.419.2018
Przyjęto do wiadomości.



Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.424.2018
Radny Kołaciński wyjaśnił, że odpowiedź ta dotyczy wniosku Komisji Rewizyjnej,
która prosiła o rozważenie możliwości odwołania od decyzji Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków wpisania rząpi na Głównym Rynku do rejestru zabytków. Pan Prezydent
odmówił i wyjaśnił, iż pozostaje przy stanowisku aby rząpie wpisać do rejestru
zabytków. Głos w tym punkcie zabrał pan ■
*, który wyjaśnił, że według
niego decyzja o wpisaniu rząpi do rejestru zabytków zawiera błąd. Następnie odniósł
się do odpowiedzi Prezydenta na interpelację radnego Darwicha i wskazał informacje
jego zdaniem nieprawdziwe, bowiem według Prezydenta wymiary rząpi
w rzeczywistości i na projekcie są takie same, a pan ■
* nie zgadza się
z tym stwierdzeniem. Wskazał także inne, liczne błędy, które według niego są
niedopuszczalne i skutkują niewykonaniem inwestycji zgodnie z projektem. Radny
Kołaciński zapytał, czy Komisja Rewizyjna upoważniłaby go aby podpisał pismo
z zapytaniem do Prezydenta wskazując wszystkie te błędy, o których mówi pan
■
**. Radny Chrzanowski poruszył także temat tego, że po raz kolejny
przetarg na tą inwestycję jest nierozstrzygnięty. Pan ■
* dodał, że
w pierwszym przetargu jedna z firm złożyła ofertę w kwocie ponad 11 mln zł, przy
czym po miesiącu ta sama firma złożyła ofertę w kwocie ponad 14 mln zł. Pan
■
**spytał z czego mógł wyniknąć taki wzrost. Kolejne pytanie jakie
zadał pan ■
* to, jak to się stało, że na inwestycje dotycząca rewitalizacji
Głównego
Rynku
przeznaczono
początkowo
około
11
mln
zł,
a w tej chwili są to środki na poziomie 9 mln. Pan Przewodniczący odpowiedział, że
środki zostały przesunięte na inne, pilne zadania. Po dyskusji podjęto pod
głosowanie upoważnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do
występowania do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskami i pismami w sprawie
rewitalizacji płyty Głównego Rynku: 6 osób za (6 obecnych).
Głos następnie zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poruszył temat
pomnika Marszałka Piłsudskiego i zaproponował, aby odbyła się debata publiczna
ponieważ on sam nawet nie zna projektu tego pomnika. Zasugerował, aby zaprosić
projektanta i wszystkie zainteresowane osoby. Radny Gołębiak wspomniał, że radny
Prus mówił niedawno, że budowa tego pomnika opóźnia się, a organizowanie debaty
publicznej jeszcze bardziej zwolni tempo prac.
Wobec powyższego poddano pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta
Kalisza o zorganizowanie debaty publicznej ws. projektu pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek został jednomyślnie
przyjęty.
 Skarga pana ■
* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaliszu.
Przyjęto do wiadomości.

Następnie poddano pod głosowanie wniosek Koordynatora Zespołu Kontrolnego Jacka
Konopki z punktu 4 podpunkt 2.

Wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie udostępnienia dokumentacji dot. Kontroli
przygotowania i realizacji programu rządowego Mieszkanie + oraz programu Kaliskie
Własne M.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).
Wniosek został jednomyślnie przyjęty.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos w tym punkcie zabrał pan ,■
* który zasugerował, aby na dokumentach
urzędowych zamiast logo używać herbu miasta. Poruszył także kwestie napisów na
witaczach. Według pana ■
* na witaczach powinny być napisy nawiązujące do
tego, że jesteśmy najstarszym miastem w Polsce, a nie reklamujące Sanktuarium św. Józefa.
Radny Kołaciński odpowiedział, że przez rok Sanktuarium św. Józefa jest narodowym
sanktuarium i dlatego na witaczach pojawia się taki napis. Kiedy okres ten się skończy
zapewne witacze się zmienią.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Emilia Nowak- Radajak/-/
26.07.2018

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.

