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Protokół Nr 0012.1.3.2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 30 stycznia 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Korespondencja:
 Odpowiedź na wniosek nr 0012.1.3.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.  Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza;
 Wniosek  nr  0012.2.25.2018  z  dnia  31  grudnia  2018  r.  Komisji  Skarg,

Wniosków i Petycji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. 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. Korespondencja:
 Odpowiedź na wniosek nr 0012.1.3.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza;
Komisja przyjęła do wiadomości.

 Wniosek  nr  0012.2.25.2018  z  dnia  31  grudnia  2018  r.  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji.
Przewodniczący  poinformował,  że  przedmiotowy  wniosek  jest  przyczyną
zwołania  dzisiejszego  posiedzenia.  Wyjaśnił,  że  jeden  z  mieszkańców
wnioskuje o wznowienie kontroli, która prowadzona była w 2018 roku przez



Zespół Komisji Rewizyjnej, którego Koordynatorem był radny Eskan Darwich.
Przewodniczący  stwierdził,  że  Komisja  powinna  przychylić  się  do  tego
pomysłu  i  zawnioskował  o  rozszerzenie  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej
o przedmiotową kontrolę oraz rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały
w tej sprawie. 
Nastąpiło  głosowanie  nad  wnioskiem  w  sprawie  rozszerzenia  planu  pracy
Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o kontrolę pn. Kontrola procedury
i  kolejnych  etapów związanych  z  wyłonieniem projektanta  płyty  Głównego
Rynku  -  "Rewitalizacja  Głównego  Rynku"  do  momentu  przekazania  tego
projektu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). Wniosek został przyjęty.
Następnie  zawnioskowano  o  rozszerzenie  porządku  obrad  o  punkt:  Projekt
uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). Wniosek został przyjęty.

+  Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do  głosowania:  4  osoby  za  (4  obecne).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji poinformował, że trwa kontrola w Wydziale Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury. Odbyło się już kilka spotkań i pewna dokumentacja jest
sporządzona. Jednak ze względu na to, że kilku kluczowych pracowników przebywa
na urlopie,  a członkowie zespołu chcą porozmawiać z tymi osobami więc kontrola
będzie jeszcze prowadzona.
Następnie poprosił o wyznaczenie terminu, kiedy zespół może udać się na kontrole do
KLA. Ustalono, że będzie to poniedziałek (04.02.2019r.).
Na  koniec  zaproponowano,  aby  powołać  zespół  do  przeprowadzenia  kontroli  pn.
Kontrola procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty
Głównego Rynku - "Rewitalizacja Głównego Rynku" do momentu przekazania tego
projektu  w  składzie:  Radosław  Kołaciński  -  Koordynator,  Mirosław  Gabrysiak  -
członek  zespołu,  Marcin  Małecki  -  członek  zespołu,  Sławomir  Lasiecki  -  członek
zespołu.
Głosowanie: 4 osoby za(4 obecnych). Skład zespołu został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński 
zamknął posiedzenie, dziękując za udział i dyskusję. 
Protokołowała:
Emilia Nowak-Radajak /-/             Przewodniczący 
30.01.2019 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/


