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Protokół Nr 0012.1.74.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 29 marca 2018 roku .
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD














Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji prowadzących:
Kontrolę realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
Kontrolę realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
Kontrolę sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.,
Kontrolę zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2017 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,
Kontrolę zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 r.,
Korespondencja.
pismo p. Piotra Wdowczyka z dnia 19.03.2018 r.
odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia
23.02.2017 r.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Witoń, witając wszystkich
obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty (7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 3. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji prowadzących:
Kontrolę realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu,
Radna Magdalena Spychalska, koordynator zespołu poinformowała, że na kolejne
posiedzenie Komisji przygotuje protokół z kontroli.
Przewodniczący Komisji wtrącił, iż przed rozpoczęciem każdej kontroli należy złożyć
zawiadomienie do kontrolowanego wydziału Urzędu Miasta.
Kontrolę realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
Radny Tadeusz Skarżyński poinformował, że prace trwają.
Kontrolę sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.,

Dariusz Witoń, koordynator zespołu poinformował, że ta kontrola będzie się odbywała na
końcu, ponieważ sprawozdania te muszą najpierw fizycznie wpłynąć.
Kontrolę
zobowiązań
zaciągniętych
przez
Prezydenta
Miasta
Kalisza
w 2017 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń,
Dariusz Witoń, koordynator zespołu wyjaśnił, że w najbliższy wtorek rozpocznie czynności
kontrolne w Wydziale Finansowym UM.
Kontrolę zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 r.,
Radna Kamila Majewska, koordynator zespołu poinformowała, że prace trwają.
Ad. 4. Korespondencja:
1. pismo p. Piotra Wdowczyka z dnia 19.03.2018 r.
Przewodniczący odczytał pismo oraz zaproponował zaproszenie pani wiceprezydent
Barbary Gmerek oraz pana Piotra Wdowczyka na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
2. odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia
23.02.2017r.
Przewodniczący odczytał pismo.
Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak/-/
29.03.2018
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