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Protokół Nr 0012.1.15.2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 27 maja 2020 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2019 rok. 
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
5. Uchwała  nr  SO–0954/17/4/Ka/2020  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z  wykonania  budżetu  za  2019  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
i objaśnieniami.

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza-Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień
31 grudnia 2019 r. 

8. Przyjęcie protokołów:
- Kontroli realizacji w 2019 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
- Kontroli realizacji w 2019 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza; 
- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2019 r.;
- Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2019

r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;

-  Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2019 r.;

9. Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Miasta
Kalisza za 2019 rok.

10. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
11. Korespondencja:

-  pismo  WGM.6840.01.0035.2018.JS,  D2020.04.01211  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dot.
sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka Nr 30
– 2.06.2020 r. godz. 10.00,



-  pismo  WGM.MH.722410-0033/10,  D2020.04.01794  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  ws
sprzedaży  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Radosnej  2  i  6  –
17.06.2020 r. godz. 10.00.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  4  osoby  za
(4 obecnych). 

Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2019 rok. 
Pani  Irena  Sawicka  Skarbnik  Miasta  Kalisza  przedstawiła  najważniejsze  elementy
sprawozdania finansowego Miasta Kalisza.
Przewodniczący  poinformował,  iż  wszyscy  radni  otrzymali  wcześniej
to  sprawozdanie.  W związku  z  brakiem uwag  komisja  przystąpiła  do  głosowania
nad sprawozdaniem.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie – 4 osoby za (4 obecnych).
 
Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
W  związku  z  brakiem  pytań  dotyczących  sprawozdania  z  wykonania  budżetu
przystąpiono do głosowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie – 2 osoby za (2 obecnych).

Ad.5. Uchwała nr SO–0954/17/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej  w Poznaniu z  dnia  15  kwietnia  2020 r.  w sprawie  wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z  wykonania  budżetu  za  2019  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia
i objaśnieniami.
Pani  Irena  Sawicka  Skarbnik  Miasta  wyjaśniła,  że  na  podstawie  przedłożonych
przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  dokumentów  Regionalna  Izba  Obrachunkowa
w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019
rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Komisja przyjęła do wiadomości ww. uchwałę. 

Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie – 2 osoby za (2 obecnych).



Ad.7. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2019 r.   
Pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta wspomniała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu oceniając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalisza za 2019 rok
nie miała zastrzeżeń do tej informacji.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. informację – 4 osoby za (4 obecnych).

Ad.8. Przyjęcie protokołów:
Radny Radosław Kołaciński Przewodniczący Komisji wspomniał, że kontrole zostały
przeprowadzone  w  ramach  prac  nad  przygotowaniem  wniosku  o  udzielenie
Prezydentowi  Miasta  absolutorium.  Wszyscy  członkowie  Komisji  zapoznali  się
z protokołami kontroli, w związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad
poszczególnymi protokołami.
    
- Kontroli realizacji w 2019 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
Komisja jednomyślnie przyjęła ww. protokół: 4 głosy za (4 obecnych).

- Kontroli realizacji w 2019 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;
Komisja jednomyślnie przyjęła ww. protokół: 4 głosy za (4 obecnych).

- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2019 r.;
Komisja jednomyślnie przyjęła ww. protokół: 4 głosy za (4 obecnych).

- Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2019 r.,
terminowości  spłat  rat  kredytów  i  pożyczek  wraz  z  odsetkami,  kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;
Komisja jednomyślnie przyjęła ww. protokół: 4 głosy za (4 obecnych).

-  Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2019 r.;
Komisja jednomyślnie przyjęła ww. protokół: 4 głosy za (4 obecnych).

Ad.9.  Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Miasta
Kalisza za 2019 rok.
Radny  Radosław  Kołaciński  Przewodniczący  Komisji  wspomniał,  że  została
przygotowana  obszerna  opinia  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  wykonania  budżetu
Miasta Kalisza za 2019 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza nie stwierdziła
naruszenia  przepisów  o  zamówieniach  publicznych,  jak  również  nie  stwierdziła
przypadków  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych.  Regionalna  Izba
Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o Sprawozdaniu z wykonania
budżetu  za  2019 rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  i  objaśnieniami.  Komisja
Rewizyjna  Rady  Miasta  Kalisza  wyraża  pozytywną  opinię  o  wykonaniu  budżetu
Miasta Kalisza za 2019 rok.
Została  również  przygotowana  uchwała  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2019



rok. Dokumenty te zostały wcześniej przekazane członkom komisji celem zapoznania
się.
W pierwszej kolejności przystąpiono do głosowania nad opinią Komisji Rewizyjnej
w  sprawie  wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza  za  2019  r.  Opinia  została  przyjęta
stosunkiem głosów 2 za, 2 wstrzymujące się (4 obecnych).
Następnie  Komisja  przystąpiła  do  głosowania  nad  uchwałą  Komisji  Rewizyjnej.
Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 2 za, 2 wstrzymujące się (4 obecnych). 

Ad.10. Informacja na temat zaawansowania prac zespołów kontrolnych Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący wspomniał, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa kontrole
zostały zawieszone.  Zgodnie z informacją przekazaną od Koordynatorów zespołów
kontrolnych jeżeli te restrykcje nałożone przez rząd zostaną poluzowane, to kontrole
będą kontynuowane.  Termin wykonania kontroli  zaplanowany jest  na  koniec  roku,
także ich realizacja na chwilę obecną nie jest zagrożona.

Ad.11. Korespondencja:
-  pismo  WGM.6840.01.0035.2018.JS,  D2020.04.01211  Prezydenta  Miasta  Kalisza

z  dnia  28  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dot.  sprzedaży
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka Nr 30 – 2.06.2020 r.
godz. 10.00 – nie oddelegowano przedstawiciela komisji do udziału w przetargu.

-  pismo  WGM.MH.722410-0033/10,  D2020.04.01794  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  ws  sprzedaży
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Radosnej 2 i 6 – 17.06.2020 r. godz.
10.00 - nie oddelegowano przedstawiciela komisji do udziału w przetargu.

Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak.

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział i dyskusję. 

Protokołowała: 
Agnieszka Szczypkowska /-/        Przewodniczący 
27.05.2020 r.     Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
Radosław Kołaciński /-/


