KRM.0012.0043.2017
D2018.01.02427

Protokół Nr 0012.1.58.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi
pana ■
* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
- Kontroli procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin” na osiedlu
Dobrzec,
-Kontroli kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
-Kontroli realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
-Kontroli realizacji w 2016 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
-Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.,
-Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,
-Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
-zbadania skargi pani ■
* na działalność dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
-Kontroli procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz
zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199
w Kaliszu,
-Kontroli jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek.
5. Korespondencja:
- pismo WGM.KŻ.722410-0073/07, D2017.03.02856 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie
delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do udziału
w przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości położonej w Kaliszu przy
ul. Skarszewskiej 106 – 11.05.2017 r. (czw) godz. 10.00, s. 36 Ratusz,
- pismo WGM.6840.01.0016.2013.JS, D2017.03.02881 z dnia 3.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. Widok 18 – 11.05.2017 r. (czw) godz. 11.00, s. 36 Ratusz,
- pismo WGM.6840.01.0017.2014.KŻ, D2017.03.02845 z dnia 14.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do

udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Piwonickiej 31 i 33 – 16.05.2017 r. (wt) godz. 10.00, s. 36 Ratusz.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

w

Kaliszu

*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Zarzycka, witając
wszystkich obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty ( 5 głosów za, 5 obecnych).
Ad. 3. Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana ■
* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Głosowanie: 5 głosów za, 5 obecnych.
Ad. 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
-Kontrola procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin” na osiedlu
Dobrzec,
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji, będąca jednocześnie koordynatorem zespołu
w powyższej kontroli. Poinformowała, iż zespół kontrolny ustalił dotychczas, że na
posiedzeniach komisji Rozwoju, Komisji Edukacji oraz Sesji Rady Miejskiej Kalisza
w 2015 roku nie podjęto tematu dotyczącego kosztów remontu basenu. Na ten moment
zespół ustalił, że w 2015 roku, przed kupnem basenu radni nie byli poinformowani jakie
będą koszty remontu po zakupie obiektu.
- Kontrola kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego,
Radna Kamila Majewska, koordynator zespołu kontrolnego, poinformowała, że posiada już
część materiałów, lecz nie uzyskała jeszcze odpowiedzi na wszystkie postawione pytania.
Kontrola jest przedłużona na kolejny kwartał. Radny Eskan Darwich zapytał, czy zakres
prac dwóch zamówionych ekspertyz jest taki sam. Radna Zarzycka wyjaśniła, iż jest
w posiadaniu powyższych ekspertyz i będą one analizowane. Radna Magdalena Spychalska
dodała, że w chwili obecnej zespół jest na etapie analizy posiadanej dokumentacji.
Przewodnicząca zaznaczyła, że kontrola obejmuje czas przed zakupem basenu a nie po.
-Kontrola realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
Koordynator zespołu, Magdalena Spychalska poinformowała, że kontrola jest na etapie
kompletowania dokumentacji dotyczącej dochodów. Zespół kontrolny ma podjąć decyzję
dotyczącą szczegółowego zakresu powyższej kontroli.
-Kontrola realizacji w 2016 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
Koordynator zespołu, Tadeusz Skarżyński oznajmił, że prace zespołu są w toku.
-Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.,
Radny Dariusz Witoń poinformował, iż kontrola jest w toku, lecz niektóre sprawozdania
będą sporządzone dopiero na koniec maja, więc na razie nic więcej
w tym temacie nie można powiedzieć.
-Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,
Koordynator zespołu, Piotr Lisowski oznajmił, iż prace zespołu są w toku.
-Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.,

Radna Kamila Majewska poinformowała, że prace zespołu są na końcowym etapie kontroli.
-zbadanie skargi pani ■
* na działalność dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęły kolejne dwa pisma pani ■
*, które
zostały przekazane bezpośrednio do koordynatora zespołu badającego skargę, pana
Krzysztofa Ścisłego. Dodała, że radny Krzysztof Ścisły zgłosił, iż do dziś nie jest
w stanie zakończyć badania tej skargi, w związku z czym proponuje przegłosowanie
wniosku o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi.
Głosowanie: 6 głosów za, 6 obecnych.
-Kontrola procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz
zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej
189-199 w Kaliszu,
Koordynator zespołu, Magdalena Spychalska poinformowała, że materiał został
zgromadzony, prace trwają.
-Kontrola jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek,
Radny Martin Zmuda oznajmił, iż zespół jest obecnie na końcowym etapie gromadzenia
dokumentacji.
Ad. 5. Korespondencja:
- pismo WGM.KŻ.722410-0073/07, D2017.03.02856 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie
delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do udziału
w przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości położonej w Kaliszu przy
ul. Skarszewskiej 106 – 11.05.2017 r. (czw) godz. 10.00, s. 36 Ratusz,
Nie oddelegowano przedstawiciela.
- pismo WGM.6840.01.0016.2013.JS, D2017.03.02881 z dnia 3.04.2017 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu
przy ul. Widok 18 – 11.05.2017 r. (czw) godz. 11.00, s. 36 Ratusz,
Nie oddelegowano przedstawiciela.
- Przewodnicząca Komisji poinformowała radnych, iż wpłynęło pismo pana ■
*,
który skarży się na niewykonanie uchwały Rady Miejskiej Kalisza. Odpowiedź, którą
udzielił skarżącemu Przewodniczący Rady Miejskiej została przekazana członkom Komisji
poprzez Informator w programie esesja.
Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż skład Komisji Rewizyjnej, z powodu rezygnacji
jednego z członków ulegnie zmianie. W związku z powyższym konieczne będzie powołanie
nowego koordynatora zespołu do przeprowadzenia „Kontroli zobowiązań zaciągniętych
przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek
wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń”.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zmianę koordynatora zespołu kandydatura radnego Dariusza Witonia.
Głosowanie: 8 głosów za, 8 obecnych.
Następnie poddano pod głosowanie wniosek o dopisanie radnej Małgorzaty Zarzyckiej jako
członka do składu zespołu „Kontroli procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz
odbioru przez Miasto Kalisz zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy
ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu”.
Głosowanie: 8 głosów za, 8 obecnych.
W międzyczasie Przewodnicząca Komisji wspomniała, iż wpłynęła odpowiedź na część
pytań skierowanych do pana mecenasa Nowaka, przedstawiciela spółki Giełda Kaliska.

Informacja ta wpłynęła poprzedniego dnia wieczorem i zostanie umieszczona
w Informatorze, w programie esesja.
W kolejnym głosowaniu Komisja dokonała zmiany w składzie zespołu prowadzącego
„Kontrolę zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.”. Radnego Piotra Lisowskiego
zastąpi radny Dariusz Witoń.
Głosowanie: 8 głosów za, 8 obecnych.
Kolejne głosowanie dotyczyło zmiany w składzie zespołu prowadzącego „Kontrolę
kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego”. Zgłoszono kandydaturę radnej
Małgorzaty Zarzyckiej jako członka zespołu.
Głosowanie: 8 głosów za, 8 obecnych.
Przewodnicząca poinformowała, iż w składzie zespołu badającego skargę pani ■
*
konieczne jest również dokonanie zmiany członka zespołu. Poddano pod głosowanie
kandydaturę radnego Dariusza Witonia.
Głosowanie: 8 głosów za, 8 obecnych.
Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Małgorzata Zarzycka oznajmiła, iż złożyła rezygnację z pełnienia funkcji
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i podziękowała wszystkim obecnym za
dotychczasową współpracę.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Małgorzata Zarzycka
zamknęła posiedzenie.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
27.04.2017 r.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza
Małgorzata Zarzycka /-/

* 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 Miejskiej.

