
KRM.0012.01.0003.2022
D2022.05.03322

Protokół Nr 0012.1.31.2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 31 maja 2022 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.
4. Informacja  o  wykonaniu  planu  finansowego  rachunków,  na  których

gromadzone są środki pozyskiwane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
środki  pozyskane z  Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych oraz  środki
pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2021 rok.   

5. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2021 rok. 
6. Sprawozdania budżetowe za 2021 rok.
7. Informacja  o  stanie  mienia  Kalisza-Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień

31 grudnia 2021 r.
8. Uchwała  nr  SO–2/0954/136/2022  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.

9. Przyjęcie protokołów:
a) Kontroli realizacji w 2021 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
b) Kontroli realizacji w 2021 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;
c) Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2021 r.;
d) Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2021

r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;

e) Kontroli  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2021 r.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

11. Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Miasta
Kalisza za 2021 rok.

12. Korespondencja:

1



a) pismo  WGM.6840.01.0019.2021.JJ,  D2022.04.01812  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. zbycia
udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 33
– 1.06.2022 r. godz. 1000,

b) pismo  WGM.6840.01.0028.2021.KŻ,  D2022.04.00397  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  4  maja  2022  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Piwonickiej –
08.06.2022 r. godz. 1000,

c) pismo WGM.6840.01.0020.2017.HM, D2022.05.00813 Prezydenta Miasta
Kalisza  z  dnia  11  maja  2022  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Kaliszu –
14.06.2022 r. godz. 1000,

d) pismo WGM.6840.01.0016.2021.HM, D2022.05.00819 Prezydenta Miasta
Kalisza  z  dnia  11  maja  2022  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu
dot.  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Aliny
Szapocznikow 17 – 15.06.2022 r. godz. 10.00,

e) pismo  WGM.6840.01.0009.2020.KŻ,  D2022.04.02567  Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  6  maja  2022  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej
212h  –  22.06.2022  r.  godz.  1000 (spotkanie  komisji  przetargowej
15.06.2022r.),

f) pismo WGM.6840.01.0011.2019.HM, D2022.05.01849 Prezydenta  Miasta
Kalisza  z  dnia  18  maja  2022  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu
dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Czarna Droga
13 i 15 – 22.06.2022 r. godz. 1000,

g) pismo  WGM.6840.01.0005.2022.JS,  D2022.04.01786  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu
dot.  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Poznańskiej
i  ul.  Poznańskiej  40  –  28.06.2022  r.  godz.  1000 (spotkanie  komisji
przetargowej 15.06.2022 r.).

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
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Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Radosław
Kołaciński, który powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  zatwierdzony  –  5  głosów  za
(5 obecnych). 

Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.
W  związku  ze  szczegółowym  omówieniem  sprawozdania  przez  panią  Skarbnik
na wcześniejszych posiedzeniach stałych komisji Rady Miasta Kalisza oraz brakiem
pytań  ze  strony  członków  Komisji  Rewizyjnej  przystąpiono  do  głosowania  nad
sprawozdaniem.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie – 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące
się (5 obecnych). 

Ad.4.  Informacja  o  wykonaniu  planu  finansowego  rachunków,  na  których
gromadzone  są  środki  pozyskiwane  z  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19,
środki  pozyskane  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  oraz  środki
pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2021 rok.   
Informacja  była  omawiana  na  wcześniejszych  posiedzeniach  stałych  komisji  Rady
Miasta Kalisza, w związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania: 5 głosów za
(5obecnych). 
Informacja została pozytywnie zaopiniowana.

Ad.5. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2021 rok. 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.

Ad.6. Sprawozdania budżetowe za 2021 rok. 
W związku z  brakiem pytań do przekazanych wcześniej  sprawozdań budżetowych
Komisja przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości.

Ad.7. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31
grudnia 2021 r.
Informacja była omawiana na komisjach Rady Miasta Kalisza, w związku z brakiem
pytań przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Informacja została pozytywnie zaopiniowana.

Ad.8.  Uchwała  nr SO–2/0954/136/2022  Składu Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w Poznaniu z  dnia  22  kwietnia  2022 r.  w sprawie  wyrażenia
opinii  o  przedłożonym  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Komisja przyjęła ww. uchwałę do wiadomości.
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Ad.9. Przyjęcie protokołów:
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński,  wspomniał,  że  protokoły  zostały
wcześniej  przekazane radnym celem zapoznania się i  wniesienia uwag,  są również
podpisane przez przedstawicieli kontrolowanego podmiotu. 

a) Kontroli realizacji w 2021 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Protokół został pozytywnie zaopiniowany.

b) Kontroli realizacji w 2021 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Protokół został pozytywnie zaopiniowany.

c) Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2021 r.;
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Protokół został pozytywnie zaopiniowany.

d) Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2021 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Protokół został pozytywnie zaopiniowany.     

e)  Kontroli  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2021 r.
Skarbnik  Miasta,  Aneta  Ochocka  przedstawiła  dodatkowe  wyjaśnienia  dołączone
do  protokołu  z  kontroli.  Sprawa  dotyczyła  różnicy  w  wysokości  14.152,72  zł
zaksięgowanej w dniu 8 kwietnia 2022 r.  - kwota wydatku na zadanie realizowane
w  2021  r.  pn.  „Budowa  budynku  Centrum  opiekuńczo-mieszkalnego  w  Kaliszu”
finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. To są środki pozabudżetowe, które są
na tym funduszu, do nich jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa. Termin
zaksięgowania wydatku związany był z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów
wypełniania  obowiązków  w  zakresie  sporządzenia,  zatwierdzenia,  udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,
które zmieniało termin sporządzenia sprawozdań finansowych. W załączeniu Wydział
Finansowy przedstawił dodatkowy wydruk z ewidencji.
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, Michał Pilas wspomniał,
że Informacja o stanie mienia została sporządzona na koniec marca bieżącego roku.
Stąd z uwagi na tę kilkudniową różnicę w księgowaniu tej jednej operacji dotyczącej
Centrum powstała w zakresie jednej z jednostek, czyli Urzędu Miasta Kalisza różnica
w wysokości 14.152,72 zł.   
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  powiedział,  że  zespół  już  podczas
kontroli  zasugerował  kwestię  okólnika,  który  powinien  być  przekazywany
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naczelnikom, żeby wiedzieli jakie przepisy prawne  się zmieniają, żeby w przyszłości
wszystko  miało  wspólny  mianownik  i  wszystko  było  robione  na  ten  sam  dzień,
a nie z opóźnieniem. Przewodniczący wspomniał, że to byłoby ułatwieniem pracy dla
urzędników,  gdyby  na  bieżąco  mieli  takie  informacje.  Biuro  Radców  Prawnych
powinno taki okólnik wysyłać, z informacją co się zmieniło, w jakim dniu i czego ta
zmiana dotyczy.    
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania: 5 głosów za (5obecnych). 
Protokół został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.10.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
W  związku  z  brakiem  uwag  przystąpiono  do  głosowania:  4  głosy  za,  1  głos
wstrzymujący się  (5 obecnych). 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.11.  Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Miasta
Kalisza za 2021 rok.
Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński, wspomniał, że w pierwszej kolejności
będzie  poddana  pod  głosowanie  opinia  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  budżetu
Miasta  Kalisza  za  2021  rok  (projekt  opinii  był  przekazany  wcześniej  wszystkim
członkom Komisji  do  zapoznania  się).  Przewodniczący  odczytał  konkluzję  opinii.
Biorąc pod uwagę powyższe: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza nie stwierdziła
naruszenia  przepisów  o  zamówieniach  publicznych,  jak  również  nie  stwierdziła
przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Poznaniu  wyraziła  pozytywną  opinię
o  Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Szczegółowy  sposób  rozpatrywania  wymaganych  sprawozdań,  informacji  oraz
wyników i sposobu przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta
Kalisza  znajduje  się  w  protokole  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta
Kalisza.  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miasta  Kalisza  wyraża  pozytywną  opinię
o wykonaniu budżetu za 2021 rok.
Prezydent  Miasta  Kalisza,  Krystian Kinastowski  podziękował  za  pozytywną opinię
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o wykonaniu budżetu za 2021 rok.
W  związku  z  brakiem  uwag  przystąpiono  do  głosowania:  3  głosy  za,  2  głosy
wstrzymujące się  (5 obecnych). 
Przedstawiona opinia Komisji została przyjęta. 

Następnie  Przewodniczący Komisji  przedstawił  uchwałę  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miasta Kalisza w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Miasta Kalisza
za 2021 rok.
W  związku  z  brakiem  uwag  przystąpiono  do  głosowania:  3  głosy  za,  2  głosy
wstrzymujące się  (5 obecnych). 
Przedstawiona uchwała Komisji została przyjęta. 
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Przewodniczący pogratulował Prezydentowi Miasta. 

Ad.4. Korespondencja:
a)  pismo  WGM.6840.01.0019.2021.JJ,  D2022.04.01812  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. zbycia udziału w lokalu mieszkalnym
położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 33 – 1.06.2022 r. godz. 1000,
b) pismo WGM.6840.01.0028.2021.KŻ, D2022.04.00397 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia  4 maja 2022 r.  w sprawie delegowania przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych
w Kaliszu przy ul. Piwonickiej – 08.06.2022 r. godz. 1000,
c) pismo WGM.6840.01.0020.2017.HM, D2022.05.00813 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonej
przy ul. Krakowskiej 2 w Kaliszu – 14.06.2022 r. godz. 1000,

d) pismo WGM.6840.01.0016.2021.HM, D2022.05.00819 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonej
w Kaliszu przy ul. Aliny Szapocznikow 17 – 15.06.2022 r. godz. 10.00,
e) pismo WGM.6840.01.0009.2020.KŻ, D2022.04.02567 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia  6 maja 2022 r.  w sprawie delegowania przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonej
w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h – 22.06.2022 r. godz. 1000 (spotkanie komisji
przetargowej 15.06.2022 r.),
f) pismo WGM.6840.01.0011.2019.HM, D2022.05.01849 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonej
w Kaliszu przy ul. Czarna Droga 13 i 15 – 22.06.2022 r. godz. 1000,
g)  pismo WGM.6840.01.0005.2022.JS,  D2022.04.01786 Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonej
w  Kaliszu  przy  ul.  Poznańskiej  i  ul.  Poznańskiej  40  –  28.06.2022  r.  godz.  1000

(spotkanie komisji przetargowej 15.06.2022 r.).
Komisja  Rewizyjna  nie  wydelegowała  przedstawiciela  do  udziału  w  wyżej
wymienionych przetargach. 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Brak 

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 
Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
31.05.2022 r.   Rady Miasta Kalisza 
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 Radosław Kołaciński /-/
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