KRM.0012.0074.2018
D2018.09.02935

Protokół Nr 0012.1.86.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 września 2018 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Przyjęcie protokołu z rozpatrzenia skargi pani ■
* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ■
* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Przyjęcie projektu uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
7. Przyjęcie projektu uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
8. Przyjęcie projektu uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ■
* na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ■
* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
11. Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ■
* na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej:
 Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2017,
 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,

 Kontrola problemowa efektywności programu profilaktycznego „Zdrowy Kalisz”
w odniesieniu do „Białych Sobót”
 Ocena skuteczności polityki mieszkaniowej miasta – kontrola kompleksowa.
13. Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok.
14. Przekazanie do Prezydenta Miasta Kalisza pisma Komisji Rewizyjnej w sprawie
herbu Miasta Kalisza.
15. Korespondencja.
 Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.426.2018 z dnia 26.07.2018 r.,
 Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na pismo Komisji Rewizyjnej
KRM.0012.0022.2017 z dnia 23.02.2017r.,
 Pismo z Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej dotyczące programów
„Mieszkanie Plus” i „Kaliskie Własne M”,
 Pismo WGM.6840.01.0003.2018.JJ D2018.06.02073 z dnia 14.08.2018r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ustnym ograniczonym, dotyczącym sprzedaży na własność lokalu
mieszkalnego nr 4a usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy
ul. Łaziennej 11,
 Pismo WGM.6840.01.0005.2018.RS D2018.07.02907 z dnia 14.08.2018r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym zbycia spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 236 usytuowanego
w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21,
 Pismo WGM.6840.01.0017.2018.KŻ D2018.08.00776 z dnia 23.08.2018r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na własność
nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Adama
Mickiewicza 12.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. 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).
Ad.3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Informacja została przyjęta.
Ad.4.Przyjęcie protokołu z rozpatrzenia skargi pani ■
Prezydenta Miasta Kalisza.

* na działalność

Dariusz Grodziński, który jako Koordynator Zespołu Kontrolnego odczytał protokół
z rozpatrzenia skargi.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). Protokół
został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.5.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ■
* na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść projektu uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6.Przyjęcie projektu uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.7.Przyjęcie projektu uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.8.Przyjęcie projektu uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Pominięto ten punkt podczas obrad ze względu na wycofanie skargi.
Ad.9.Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ■
* na działalność
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Powołany został zespół w składzie:
- Sławomir Chrzanowski – Koordynator Zespołu
- Radosław Kołaciński – Członek Zespołu
- Paweł Gołębiak – Członek Zespołu
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.10.Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ■
* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Powołany został zespół w składzie:
- Dariusz Grodziński – Koordynator Zespołu
- Radosław Kołaciński – Członek Zespołu
- Eskan Darwich – Członek Zespołu
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.11. Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ■
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pominięto ten punkt podczas obrad ze względu na wycofanie skargi.

* na działalność

Ad.12. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej:

 Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku
2017,
 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,
 Kontrola problemowa efektywności programu profilaktycznego „Zdrowy
Kalisz” w odniesieniu do „Białych Sobót”
 Ocena skuteczności polityki mieszkaniowej miasta – kontrola kompleksowa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że kontrole te jeszcze trwają, niedługo
będą gotowe protokoły, jednak w związku z upływającym terminem zakończenia kontroli
niezbędne jest przegłosowanie projektu uchwały, który zmieni termin zakończenia
przeprowadzanych kontroli na IV kwartał roku.
Ad.13.Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.14.Przekazanie do Prezydenta Miasta Kalisza pisma Komisji Rewizyjnej w sprawie
herbu Miasta Kalisza.
Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński odczytał treść pisma, po czym pan
■
** dodał, że on sam również wysłał pismo o podobnej treści do pana
Prezydenta.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek
został przyjęty.
Ad.15.Korespondencja.
Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej
Nr 0012.1.426.2018 z dnia 26.07.2018 r.,
 Odpowiedź Prezydenta Miasta Miasta Kalisza na pismo Komisji Rewizyjnej
KRM.0012.0022.2017 z dnia 23.02.2017r.,
 Pismo z Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej dotyczące programów
„Mieszkanie Plus” i „Kaliskie Własne M”,
Radni zapoznali się z korespondencją. Radny Kołaciński zapytał, czy pani
Spychalska została zaproszona na dzisiejszą Komisję, celem udzielenia odpowiedzi
na pytania dotyczące herbu Kalisza. Uzyskał odpowiedź, że została powiadomiona.
Następnie radny Adam Koszada przeczytał pismo, które pan ■
* otrzymał
od radnej Magdaleny Spychalskiej. Pan ■
* wyjaśnił, że jego zdaniem
radna Spychalska nie udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. Dodał, że proponuje,
aby zadać kilka pytań w tej sprawie również pani Naczelnik Kancelarii Rady Miasta,
ponieważ brała udział w przygotowaniu nowego statutu. Według niego herb Kalisza
nie jest poprawnie wykonany, a jego wykonawca wziął o wiele za duże

wynagrodzenie niż powinien. Przytoczył przykład osoby z Łodzi, która wykonała
herb dla innego miasta za około 8 000zł, gdzie pan Piotr Gołdyn za wykonanie
kaliskiego herbu miał otrzymać 16 500zł. Obecna na posiedzeniu pani
■
* * poinformowała, że pan Gołdyn wziął tylko połowę wynagrodzenia.
 Pismo WGM.6840.01.0003.2018.JJ D2018.06.02073 z dnia 14.08.2018r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ustnym ograniczonym, dotyczącym sprzedaży na własność lokalu
mieszkalnego nr 4a usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul.
Łaziennej 11,
Na przetarg został delegowany radny Eskan Darwich.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za, 1 osoba się
wstrzymała (6 obecnych).
 Pismo WGM.6840.01.0005.2018.RS D2018.07.02907 z dnia 14.08.2018r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym zbycia spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 236 usytuowanego
w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21,
Nie delegowano żadnego radnego na ten przetarg.
 Pismo WGM.6840.01.0017.2018.KŻ D2018.08.00776 z dnia 23.08.2018r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży na własność
nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Adama
Mickiewicza 12.
Nie delegowano żadnego radnego na ten przetarg.
Ad.16.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Głos w tym punkcie zabrał pan ■
*, który zwrócił uwagę na kwestię witaczy.
Zasugerował, aby najpierw rozwiązać kwestię związaną z herbem Kalisza,
a dopiero później podejmować kroki w celu znalezienia wykonawcy witaczy. Dodał, że
odwrotna kolejność działań może poskutkować umieszczeniem na witaczach niewłaściwego
herbu.
Następnie zgłoszono wniosek, aby upoważnić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana
Radosława Kołacińskiego do wystąpienia do radnej Magdaleny Spychalskiej z pytaniami
dotyczącymi herbu Miasta Kalisza.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Drugi wniosek, to odpowiedź na sugestie pana ■
*. W związku z tym poddano
pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza o wstrzymanie wyłonienia
wykonawcy na „witacze” miasta do momentu wyjaśnienia sprawy związanej z wizerunkiem
herbu Miasta Kalisza. Pan ■
* dodał jeszcze, że Prezydent powinien używać
herbu, a nie logo.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ponownie głos zabrał pan ■
*, który zwrócił uwagę na kwestię umowy
z panem Żubryckim, który wykonał projekt Rewitalizacji Głównego Rynku. Pan
■
** ma kilka zastrzeżeń co do projektu i skierował pismo z zapytaniem do
projektanta. Niestety nie otrzymał odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że do umowy z
projektantem
było
8 aneksów a sam projekt miał zostać oddany 15 maja 2017 roku, a został oddany 7 miesięcy

później. Zaproponował, aby spotkać się z panią Wiceprezydent Barbarą Gmerek oraz panią
Dagmara Pokorską z Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji i wyjaśnić tą sprawę. Radny
Kołaciński stwierdził, że ciągłe wysyłanie pism z zapytaniami nic nie zmieni, lepiej
powołać zespół kontrolny, który zająłby się sprawą i miałby pełen dostęp do dokumentacji.
W związku z tym zgłoszono wniosek o zmianę planu pracy komisji i poszerzenie go
o kontrole procedury oraz kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty
Głównego Rynku – „Rewitalizacja Głównego Rynku” do momentu przekazania tego
projektu. Pan ■
* poinformował, że projektant według umowy powinien
przygotować dwie koncepcje rewitalizacji, z których jedna miałaby zostać wybrana przez
specjalnie powołaną komisję na podstawie głosowania przeprowadzonego wśród
mieszkańców. Pan ■
* zauważył, że nic takiego nie miało miejsca.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 6 osób za (6 obecnych). Wniosek
został przyjęty.
Następnie wybrano skład zespołu kontrolnego:
Eskan Darwich – Koordynator Zespołu,
Sławomir Chrzanowski – Członek Zespołu,
Radosław Kołaciński – Członek Zespołu.
Głosowanie: 6 osób za (6 obecnych).
Ad.17.Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Justyna Stefaniak/-/
26.09.2018

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.

