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P r o t o k ó ł  Nr 0012.1.6.2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 29 stycznia 2015 roku

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały ws rozpatrzenia skargi ██████* na działalność dyrektora Szkoły

Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.
4. Rozpatrzenie skargi ██████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad. 1. 

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji
Pan Mirosław Gabrysiak, witając wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili przedstawiony porządek obrad.

Ad. 3. 
Projekt uchwały ws rozpatrzenia skargi ██████* na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 14 w Kaliszu.

Jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano projekt w/w uchwały.

Ad. 4.  
Rozpatrzenie skargi ██████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodniczący Mirosław Gabrysiak  z  uwagi  na  nieobecność  Koordynatora

Zespołu  zaproponował,  Ŝeby  powołać  nowy  Zespół  Komisji  Rewizyjnej  do
rozpatrzenia tej skargi, który dokona tego w ustawowym terminie. PoniewaŜ skarga
nie  została  rozpatrzona  w terminie  mimo,  Ŝe  Przewodniczący  prosił,  Ŝeby to  było



wykonane. Przewodniczący był pełen podziwu dla "mrówczej" pracy tego zespołu,
jednak nie będzie tolerował nie dotrzymywania terminów przez Zespół.

Radny Roman Piotrowski powiedział, Ŝe to nie jest prosta sprawa, cały czas
napływają  nowe  dokumenty,  Ŝeby  to  prawidłowo  rozpoznać  trzeba  się  do  tych
dokumentów odnieść.

Radny  Paweł  Gołębiak  w odniesieniu  do  słów Przedmówcy  powiedział,  Ŝe
kaŜdą sprawę rozpatruje się na dany dzień i to jest punkt odniesienia i argument, Ŝe
wpływają nowe dokumenty zdaniem radnego nie jest uzasadnieniem do przyjęcia.

Przewodniczący  powiedział,  Ŝe  Komisja  Rewizyjna  działa  pod  taką  presją
czasu, Ŝe nie moŜna sobie pozwolić, Ŝeby przekraczała terminy Kpa. Przewodniczący
poprosił, Ŝeby dodatkowa osoba wzmocniła zespół. 

Radny Dariusz Witoń Koordynator Zespołu wyjaśnił powody nieprzygotowania
protokołu.  Na  Komisji  były  dodatkowe  pytania,  Zespół  poprosił  o  dodatkowe
dokumenty,  których  było  na  tyle  duŜo,  Ŝe  trudno  było  w  tak  krótkim  czasie  to
przygotować. 

Przewodniczący przedstawił propozycję, Ŝe skoro Zespół Kontrolny w terminie
wyznaczonym przez Kpa nie zdołał rozpatrzyć, to trzeba powołać nowy zespół, który
to  rozpatrzy  w  odpowiednim terminie.  W Komisji  Rewizyjnej  jest  trudna  praca  i
zawsze  była  presja  czasu,  Przewodniczący  nie  moŜe  pozwolić  na  nieterminowe
rozpatrywanie skarg.

Radny Adam Koszada powiedział, Ŝe wszyscy zdają sobie sprawę jaki to jest
trudny  temat,  zastanawiał  się  czy  ktokolwiek  włoŜył  tyle  pracy  co  radny  Dariusz
Witoń przy rozpatrywaniu tej skargi. Proponował przedłuŜyć termin rozpatrzenia tej
skargi  z racji  tego,  Ŝe nie ma dodatkowych osób,  które by chciały w tym zespole
pracować. 

Radny Radosław Kołaciński powiedział, Ŝe pomysł był taki, Ŝeby chociaŜ w
części  zamknąć  juŜ  ten  temat,  w  części  ją  rozpatrzyć,  bo  co  do  części  punktów
Komisja była zgodna, a dalsze wątki niech Zespół przez kolejne 30 dni bada. 

Radny Sławomir  Chrzanowski  powiedział,  Ŝe  jeśli  jest  sytuacja  taka,  Ŝe  na
dany okres są jakieś 3-4 elementy skargi i cały czas kolejne wątki się pojawiają to,
zdaniem radnego, nie powinno się tych nowych wątków, które się pojawiają, nawet
gdyby to były twarde merytoryczne wątki, to Komisja nie moŜe ich przyjmować do tej
samej sprawy. Jest zakres określony w dniu, kiedy powstaje Zespół i bada dokumenty
zastałe  na  dany  stan  rzeczy,  jeśli  Zespół  będzie  sobie  wprowadzać  taki  bałagan  i
będzie co chwilę dobierać jakieś dokumenty, to faktycznie nie skończy rozpatrywać tej
skargi. 

Radny Dariusz Witoń wyjaśnił, Ŝe jeśli dostaje dokument, z którego wynika, Ŝe
okres gwarancji jest do 2013 r., a dociera do nowego dokumentu, gdzie jest 2010 r. to
są to bardzo duŜe rozbieŜności i  trzeba tego typu rzeczy wyjaśnić.  W sprawie jest
zgromadzone duŜo dokumentów, które są w róŜnych wydziałach. Trzeba to wszystko
pozbierać, Ŝeby mieć cały obraz. Zamysłem Zespołu jest pokazanie  ██████*, jak
wygląda  rzeczywiście  cała  sytuacja,  Ŝeby  uniknąć  zarzutu  Ŝe  coś  nie  zostało
wyjaśnione. Zespół podjął taką decyzję, okres nie był najszczęśliwszy, zmiana Rady,
okres świąteczny.  

Radny Sławomir Chrzanowski powiedział, Ŝe moŜna to jeszcze rozstrzygnąć w
takiej formule, Ŝe jeśli na dany dzień jest jakiś zakres dokumentów to w protokole



moŜna napisać, Ŝe Zespół opiera się o konkretny zakres dokumentów. Inne dokumenty
nie  były  zespołowi  znane  na  dany  czas  rozpatrywania,  i  w  ten  sposób  zakończyć
sprawę. 

Radny Dariusz Witoń odnośnie  terminów rozpatrzenia skargi  wspomniał,  Ŝe
Kpa mówi, Ŝe w sprawach trudnych, moŜna przedłuŜyć termin i wskazać nowy termin
rozpatrzenia skargi,  co jest  robione.  Jeśli  podany zostanie nowy termin załatwienia
skargi na kolejną sesję, to zgodnie z Kpa będzie to odpowiadało, trzeba przed tym
terminem zadziałać.  Taka  jest  procedura  i  tak  się  odbywało  wielokrotnie  w wielu
skargach. 

Radna  Małgorzata  Zarzycka  powiedziała,  Ŝe  w tej  sprawie  Zespół  wykonał
gigantyczną  pracę  i  proponowała,  Ŝeby  przychylić  się  do  wniosku  o  przesunięcie
terminu rozpatrzenia o krótki czas, który zespół sugeruje, Ŝeby dokończyć tę sprawę. 

Radny  Dariusz  Witoń  zgłosił  wniosek,  Ŝeby  poinformować  ██████*,  Ŝe
skarga  zostanie  rozpatrzona  na  Sesji  Rady  Miejskiej  dnia  12  lutego.  Koordynator
zobowiązał się, Ŝe do 9 lutego skarga będzie załatwiona. 

Przewodniczący  dodał,  Ŝe  uzasadnieniem dla  tego  wniosku  jest  otrzymanie
przez członków Zespołu Kontrolnego dodatkowych dokumentów w sprawie.  

Wniosek  został  przyjęty  stosunkiem  głosów:  15  za,  4  wstrzymujące  się,  0
przeciwnych.          

Ad. 5.  
Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  w  związku  z  tym,  Ŝe  plan  pracy  Komisji

Rewizyjnej  jest  przyjmowany  uchwałą,  a  nie  do  wiadomości,  zapytał  czy  ktoś
zgłasza jeszcze jakieś propozycje? Nikt nie zgłosił  nowych zadań do planu pracy
Komisji Rewizyjnej.

  
Ad. 6. 

Zamknięcie posiedzenia.
Zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Gabrysiak.

Przewodniczący
        Komisji Rewizyjnej 
      Rady Miejskiej Kalisza 
         Mirosław Gabrysiak

/.../
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska

* 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.


