KRM.0012.0031.2016
D2016.04.02676

Protokół Nr 0012.1.36.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 31 marca 2016 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie składów Zespołów Kontrolnych w celu realizacji planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 r.
4. Korespondencja:
- pismo WGM.6840.01.0047.2014.RS, D2016.02.02152 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
do udziału w przetargu dotyczącym zbycia lokalu mieszkalnego położonego
w Kaliszu przy ul. Babina 1/22 – 19.04.2016 r. godz. 10.00,
- pismo WGM.6840.01.0023.2015.RS, D2016.02.03127 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia marca 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do
udziału w przetargu dotyczącym zbycia lokalu mieszkalnego położonego
w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 11 – 26.04.2016 r. godz. 10.00.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Małgorzata Zarzycka,
witając wszystkich obecnych.
Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
Ad. 3.
Powołanie składów Zespołów Kontrolnych w celu realizacji planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 r.
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1. Kontrola 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 – wybrano następujący skład zespołu:
- Dariusz Witoń – koordynator,
- Roman Piotrowski – członek zespołu,
- Krzysztof Ścisły – członek zespołu.
Powyższy skład został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
2. Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2015 r. - skład
zespołu wybrany zostanie na kolejnym posiedzeniu komisji – wybrano następujący
skład zespołu:
- Adam Koszada – koordynator,
- Stanisław Paraczyński – członek zespołu,
- Piotr Lisowski – członek zespołu.
Powyższy skład został pozytywnie zaopiniowany, przy jednym głosie wstrzymującym
się.
3. Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r.- wybrano
następujący skład zespołu:
- Kamila Majewska – koordynator,
- Stanisław Paraczyński – członek zespołu,
- Krzysztof Ścisły – członek zespołu.
Powyższy skład został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4.
Korespondencja:
- pismo WGM.6840.01.0047.2014.RS, D2016.02.02152 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
do udziału w przetargu dotyczącym zbycia lokalu mieszkalnego położonego
w Kaliszu przy ul. Babina 1/22 – 19.04.2016 r. godz. 10.00 – nie oddelegowano
przedstawiciela Komisji.
- pismo WGM.6840.01.0023.2015.RS, D2016.02.03127 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
do udziału w przetargu dotyczącym zbycia lokalu mieszkalnego położonego
w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 11 – 26.04.2016 r. godz. 10.00 –
nie oddelegowano przedstawiciela Komisji.
Przewodnicząca wspomniała, że gdyby ktoś z radnych wyraził wolę uczestniczenia
w powyższych przetargach może się zgłosić do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
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- odpowiedź na wniosek nr 0012.1.175.2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza odnośnie działek Miasta w gminie Postomino przyjęto do wiadomości.
Ad. 5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka poinformowała o piśmie Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które zgodnie z właściwością zostało przekazane
Prezydentowi Miasta Kalisza.
Przewodnicząca Komisji poruszyła temat dotyczący zawiadomienia Prokuratury
o możliwości popełnienia przestępstwa przez Radę Osiedla Piwonice.
Pani Katarzyna Wawrzyniak Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej wspomniała,
że po ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo podpisane przez
Przewodniczącego Rady Osiedla i Przewodniczącego Zarządu, którzy wyjaśniają,
że został zakupiony szampan ale ze środków prywatnych, potwierdzają, że mają na to
dowody, natomiast Kancelaria Rady Miejskiej przeanalizowała protokoły, uchwały,
faktury i nigdzie nie ma informacji o szampanie.
Przewodnicząca Komisji odczytała fragment oświadczenia Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Piwonice. W związku z powyższym ponieważ zmienił się stan rzeczy
od ostatniego posiedzenia Komisji Przewodnicząca zapytała czy Komisja podtrzymuje
swój wniosek.
Radny Krzysztof Ścisły wspomniał, że skoro radca prawny powiedział, że radni są
funkcjonariuszami publicznymi, to trzeba do końca poprowadzić ten temat.
To nie wyjaśniło stanu rzeczy. Komisja uzyskała wyjaśnienie Rady a stan rzeczy jaki
jest wyjaśni Prokurator. I znowu popełniany jest ten sam błąd, radni nie są sędziami,
prokuratorami ani adwokatami, w związku z powyższym radny prosił o konsekwencję.
Komisja otrzymała wyjaśnienie ze strony Rady Osiedla, ale jest złożone do protokołu
oświadczenie pana █████*, który ma dowód na to, że jemu wyjaśniono inaczej.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka odczytała art. 234 Kodeksu karnego, który
mówi: Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach
o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe
lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych
czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Radny Krzysztof Ścisły powiedział, że Przewodnicząca w tej chwili sugeruje,
że Komisja Rewizyjna może pójść do więzienia.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka wyjaśniła, że należałoby się zastanowić
czy Komisja jako zgłaszający tę sprawę do Prokuratury ma świadomość tego, co przed
chwilą zostało odczytane. Przewodnicząca zasięgnęła opinii radców prawnych w tej
sprawie dlatego odczytała ten artykuł.
Radny Krzysztof Ścisły zwrócił się do Przewodniczącej, że odczytała ten artykuł,
który brzmi jak groźba w stosunku do osób zgłaszających, czy ostrzeżenie. Pytanie
kogo Przewodnicząca chce ostrzec Komisję czy pana █████*?
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka prosiła aby radni zastanowili się
czy podtrzymują ten wniosek.
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Radny Piotr Lisowski przestrzegał, żeby nie popadać w obłęd, bo każdy każdego
będzie o wszystko podejrzewał, będziemy żyli w świecie pełnym podejrzeń,
a tu chodzi o to, że musi zaistnieć fakt, który uzasadnia podejrzenia Komisji,
co do popełnienia przestępstwa, jeśli ktoś przejechał na czerwonym świetle, to jest fakt
natomiast jeśli ktoś chciał przejechać - nie jest tym faktem.
Radny Krzysztof Ścisły wycofał wniosek o sformułowanie zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ta sytuacja jest wynikiem informacji od Pana
█████* oraz informacji, że radni są funkcjonariuszami więc jeśli tak jest i Komisja
powzięła informację, że zostało popełnione przestępstwo to musi tak zadziałać.
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka wyjaśniła, że dlatego Komisja prosiła
o sformułowanie treści zawiadomienia.
Pan Filip Żelazny Radca Prawny powiedział, że jeśli przywołuje się art. 304 Kpk
to należy go przytoczyć Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz
przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego
do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego
zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Jest tutaj
mowa o instytucji państwowej i samorządowej. Radni są funkcjonariuszami
publicznymi, i każdy sam jako radny może takie zawiadomienia formułować.
Natomiast Komisja Rewizyjna nie jest samodzielnym organem, jest elementem Rady
i tu Rada jest organem więc jeżeli w ogóle miałaby to rozpatrywać to de facto
tą instytucją, do której Komisja powinna występować jest Rada.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał czy Komisja Rewizyjna nie jest organem
samorządowym.
Przewodnicząca w związku z tym, że radny odstąpił od swojego wniosku poprosiła
o przegłosowanie tej decyzji. Komisja Rewizyjna odstąpiła od poprzedniego wniosku
dotyczącego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury, zgłoszonego
na poprzednim posiedzeniu.
Głosowanie 5 za, 4 wstrzymały się, 0 przeciwnych.
Ad. 7.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka
zamknęła posiedzenie.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
24.03.2016 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.
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