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Protokół Nr 0012.1.11.2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 listopada 2019 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 Komisji Rewizyjnej Rady

Miasta Kalisza.
4. Korespondencja:

-  pismo  WGM.MH.722410-0043/07,  D2019.11.01231  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  14.11.2019  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  w  sprawie  sprzedaży  na  własność
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Helskiej 1a – przetarg odbędzie się
5 grudnia 2019 r. (czw.) godz. 10.00 w Ratuszu s. nr 1.
-  pismo  WGM.6840.01.0035.2018.JS,  D2019.11.00020  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
położonej w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 30 - 17.12.2019 r. (wt) godz. 10.00, s.
36 Ratusz
- odp. na wniosek nr 0012.1.47.2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
z dnia 22.10.2019 r.,
-  pismo  PR  3  Ds.  232.2019  Prokuratury  Rejonowej  w  Kaliszu  z  dnia
8 października 2019 r.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 2 osoby za (2 obecnych).



Ad.3.  Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji  Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  jako  Koordynator  zespołów
kontrolnych powiedział, że kontrole są w trakcie realizacji. 

Ad.4. Korespondencja:
-  pismo WGM.MH.722410-0043/07,  D2019.11.01231 Prezydenta  Miasta  Kalisza  z

dnia 14.11.2019 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału
w przetargu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. Helskiej 1a – przetarg odbędzie się 5 grudnia 2019 r. (czw.) godz. 10.00 w
Ratuszu s. nr 1.

Do udziału w w/w przetargu nie oddelegowano radnego.

- pismo WGM.6840.01.0035.2018.JS, D2019.11.00020 Prezydenta Miasta Kalisza z
dnia 20 listopada 2019 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do
udziału  w  przetargu  dot.  sprzedaży  nieruchomości  zabudowanej,  położonej  w
Kaliszu przy ul. A. Asnyka 30 - 17.12.2019 r. (wt) godz. 10.00, s. 36 Ratusz

Do udziału w w/w przetargu nie oddelegowano radnego.

- odp. na wniosek nr 0012.1.47.2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza z dnia
22.10.2019 r.,

Komisja przyjęła do wiadomości.

-  pismo  PR  3  Ds.  232.2019  Prokuratury  Rejonowej  w  Kaliszu  z  dnia
8 października 2019 r.

Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Pan  Filip  Żelazny  radca  prawny  wspomniał,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji
zostało  zadane  pytanie  w  kontekście  udziału  Rady  Miasta  w  sporach  sądowych,
konkretnie w sporze cywilnym, na tle sprawy związanej z herbem. W postępowaniach
sądowych stroną jest zawsze Miasto, a Miasto reprezentuje Prezydent. Rada Miasta
nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie, nie może być stroną czy uczestnikiem w
postępowaniu w żadnym charakterze. Jeżeli chodzi o sprawy sądowo-administracyjne,
tutaj  sytuacja  jest  podobna,  nie  Rada  Miasta  tylko  Prezydent  reprezentuje  Miasto.
Kiedyś  często  bywało  tak,  że  Rada  Miasta  występowała  w  sprawach
administracyjnych i wówczas na sesjach podejmowało się uchwały ws wyznaczenia
reprezentanta Rady w postępowaniu. Od pewnego czasu zmieniło się orzecznictwo,
była uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, która wskazuje,  że w sprawach
administracyjnych  Miasto  jest  reprezentowane  przez  prezydenta.  Jest  wyjątek  jeśli
chodzi  o  niektóre  uchwały  Rady  Miasta,  ale  tylko  takie  gdzie  występowanie
prezydenta naruszyłoby interes rady przy podejmowaniu takiej uchwały. Najlepszym
przykładem  jest  uchwała  o  udzielenie  absolutorium,  bo  wtedy  bezpośrednio
prezydenta dotyczy taka uchwała i gdyby taka uchwała została zaskarżona to wówczas
musiałby występować nie prezydent tylko rada. W przepisach nie jest  wskazane w
jakich  sprawach,  tylko  mówi  się,  że  w sprawach  dotyczących  uchwał  ale  jeszcze



dokładniej w sprawach kiedy występowanie prezydenta naruszałoby interesy rady. Jest
bardzo wąski wycinek w którym rada mogłaby występować sama, przez upoważnioną
osobę. Co do zasady miasto jest reprezentowane przez prezydenta.
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  zapytał  jak  wygląda  przeniesienie
niezakończonych  kontroli  komisji  na  kolejny  okres.  Na  koniec  roku  jest  składane
sprawozdanie  z  działalności  Komisji,  zostały  zakończone  kontrole  budżetowe
związane  z  absolutorium  prezydenta.  W  takim  przypadku  plan  pracy  Komisji  na
kolejny rok może uwzględniać to, co nie zostało w tym roku zrobione.    

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
26.11.2019 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/


