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Protokół Nr 0012.1.38.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

skargi

pana

█████*

*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Zarzycka,
witając wszystkich obecnych.
Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Ad. 3.
Projekt
uchwały
w
sprawie
rozpatrzenia
skargi
pana
█████*
na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
Przewodnicząca wspomniała, że wszyscy członkowie otrzymali wcześniej projekt
uchwały.
Radny Dariusz Witoń potwierdził, że Kancelaria Rady Miejskiej dokonała korekty
o której była mowa na poprzednim posiedzeniu komisji, w związku z czym można
przyjąć ten projekt uchwały.
Przewodnicząca dodała, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie
przyjętego protokołu.
Projekt
uchwały
w
sprawie
rozpatrzenia
skargi
pana
█████*
na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza został jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowany 12 głosów za (12 obecnych).

Ad. 4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
- pismo WGM.TO.722410-0033/10, D2016.04.01806 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
do udziału w przetargu dotyczącym sprzedaży 7 nieruchomości niezabudowanych
położonych w Kaliszu przy ul. Pogodnej, ul. Szczypiornickiej, ul. Radosnej w obrębie
0151 Szczypiorno – 14.06.2016 r. godz. 10.00 – temat został odłożony do kolejnego
posiedzenia Komisji – nie oddelegowano przedstawiciela Komisji.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka zapytała na jakim etapie są kontrole dotyczące
absolutorium, dzisiaj wpłynął projekt sprawozdania z „Kontroli zgodności danych
zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach
powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.”, której Koordynatorem jest radna Kamila
Majewska. Przewodnicząca zapytała czy Koordynatorzy Zespołów Kontrolnych
poinformowali Prezydenta oraz wydziały o planowanych kontrolach.
Radny Dariusz Witoń Koordynator Zespołu Kontrolnego powołanego
do przeprowadzenia „Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta
Kalisza w 2015 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń” powiedział,
że Zespół jest umówiony ze Skarbnikiem Miasta po Sesji.
Radny Martin Zmuda Koordynator Zespołu Kontrolnego powołanego
do przeprowadzenia „Kontroli realizacji w 2015 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta
na prawach powiatu” wspomniał, że jego Zespół jest umówiony w przyszłym tygodniu
w kontrolowanym Wydziale.
Radny Adam Koszada Koordynator Zespołu Kontrolnego powołanego
do przeprowadzenia „Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień
31.12.2015 r.” wspomniał, ze kontrola jest w toku.
Przewodnicząca zachęciła aby na kolejne posiedzenie Komisji tj. 12 maja Zespoły
przedstawiły pod obrady Komisji chociaż jedno czy dwa sprawozdania z kontroli.
Ad. 5.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka
zamknęła posiedzenie.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
28.04.2016 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.

