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Protokół Nr 0012.1.51.2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 29 grudnia 2016 roku 

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie  protokołu  z  Kontroli  działalności  Miasta  w  spółce  Giełda  Kaliska

Sp. z o.o.  
4.  Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi  pana  ■                         *
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2016 rok.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1. 
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Zarzycka,  witając
wszystkich obecnych.

Ad. 2. 
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty jak wyżej.  (10 głosów za, 10 obecnych).

Ad. 3. 
Przyjęcie  protokołu  z  Kontroli  działalności  Miasta  w  spółce  Giełda  Kaliska
Sp. z o.o. Protokół został odczytany na poprzednim posiedzeniu. 
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad protokołem. Protokół został
pozytywnie zaopiniowany (10 za, 10 obecnych). 

Ad. 4 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ■                   *
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu został
przyjęty protokół, natomiast projekt uchwały został przekazany w systemie eSesja. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przy jednym głosie wstrzymującym (9 za,

1 wstrzymujący, 10 obecnych).



Ad. 5. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2016 rok.
Przewodnicząca  Małgorzata  Zarzycka  wspomniała,  że  Sprawozdanie  również  było
umieszczone  w  systemie  eSesja.  Wszyscy  radni  potwierdzili,  że  zapoznali  się  ze
Sprawozdaniem.  W  związku  z  z  brakiem  uwag  projekt  uchwały  został  poddany  pod
głosowanie.  Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany  (10  za,  10
obecnych).

Ad. 6. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka zachęcała do zgłaszania propozycji do planu pracy
Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej  Kalisza na rok 2017.  Przewodnicząca podziękowała
również wszystkim członkom Komisji za cały rok pracy, a zwłaszcza za ostatni kwartał,
w którym zostało zakończonych wiele kontroli.  Przewodnicząca doceniła zaangażowanie
i  współpracę  radnych  dzięki  czemu przeprowadzone  kontrole  i  rozpatrzenia  skarg  były
rzetelne.  
Odnośnie wydelegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  w  dniu  17.01.2017  r.,  z  uwagi  na  brak  chętnych  Przewodnicząca
wspomniała, że jeśli będzie wpłacone wadium, to będzie reprezentowała Komisję w tym
przetargu.      

Ad. 7. 
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Małgorzata  Zarzycka
zamknęła posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/          Komisji Rewizyjnej 
29.12.2016 r.            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.  

    


