
UCHWAŁA NR XVIII/224/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

 
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2015r.  poz.  1515)  oraz  §  74  Statutu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach  powiatu,
stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  XVI/226/2004  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia
26 lutego  2004 r.   w sprawie  uchwalenia  Statutu Kalisza – Miasta  na prawach  powiatu
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3324 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  1.  Przyjmuje  się  sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza za 2015 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  Kalisza
i Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza 

       /.../
          Andrzej Plichta 



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/224/2015

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2015 rok.
                                                                       

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Miasta Kalisza, sprawozdanie z
działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  jest  przyjmowane  przez  organ
stanowiący Miasta w postaci uchwały. 

W związku powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

           Przewodniczący 
        Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Kalisza 
        /.../

           Martin Zmuda 



                                                   Załącznik nr 1
                                                                                            do UCHWAŁY NR XVIII/224/2015
                                                                                            RADY MIEJSKIEJ KALISZA
                                                                                            z dnia 29 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza 

za 2015 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza powołana została uchwałą Nr III/4/2014
Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  9  grudnia  2014  roku  w sprawie  określenia  wykazu
i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza, liczy obecnie 12 członków.
Przewodniczącym komisji jest radny Martin Zmuda, a wiceprzewodniczącą radna Małgorzata
Zarzycka, pozostali członkowie to:
Radni:  Tomasz  Grochowski,  Adam  Koszada,  Piotr  Lisowski,  Kamila  Majewska,
Stanisław  Paraczyński,  Roman  Piotrowski,  Tadeusz  Skarżyński,  Magdalena  Spychalska,
Krzysztof Ścisły, Dariusz Witoń.

Rada  Miejska  Kalisza  w  dniu 29  stycznia  2015  roku  podjęła  uchwałę  nr VI/36/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok.
W ciągu  roku  plan  pracy  był  zmieniany  dwukrotnie  uchwałami  Rady  Miejskiej  Kalisza
nr  VIII/77/2015 z 26 marca 2015 r. oraz nr  IX /86/2015 z 30 kwietnia 2015 r. Ostatecznie
Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej w 2015 r. następujące zadania:

Lp. Temat Termin kontroli
1. Kontrola  poprawności  i  terminowości  rozliczenia  dotacji  na  letni

wypoczynek dzieci i młodzieży za rok 2014
I kwartał 2015 r.

2. Kontrola spełnienia warunków udzielenia bonifikaty dla nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-62

I-II kwartał 2015 r.

3. Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o
udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza z  tytułu
wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2014 r.

II kwartał 2015 r.

4. Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w
2014 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń

II kwartał 2015 r.

5. Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia
2014 r.

II kwartał 2015 r.

6. Kontrola  realizacji  w  2014  r.  dochodów  budżetu  Kalisza-Miasta  na
prawach powiatu

II kwartał 2015 r.

7. Kontrola  realizacji  w  2014  r.  wydatków  budżetu  Kalisza-Miasta  na
prawach powiatu

II kwartał 2015 r.

8. Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2014
r.

II kwartał 2015 r.

9. Kontrola  realizacji  wniosków przyjętych  uchwałami  Rady z  kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w
roku 2014

III kwartał 2015 r.

10. Kontrola  zgodności  z  zasadą  gospodarności  i  celowości III kwartał 2015 r.



zagospodarowania działki w Jarosławcu, której właścicielem jest Miasto
Kalisz.

11. Kontrola jednostki pomocniczej miasta – Osiedla Korczak III kwartał 2015 r.
12. Badanie  skarg  wpływających  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  zleconych

przez Radę
rok 2015

Zadanie pod tytułem: „Kontrola poprawno ści i terminowości rozliczenia dotacji na letni
wypoczynek dzieci i  młodzieży za rok 2014” zaplanowane zostało na I  kwartał 2015 r.
Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Martin Zmuda, członkowie zespołu:
radny Dariusz Witoń, radna Małgorzata Zarzycka.
Zespół kontrolny szczegółowej kontroli poddał trzy zadania o najwyższej wartości tj.:
1. Organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 80 uczestników w Dźwirzynie;
kwota dotacji 19.300 zł,
2. Organizację  letniego wypoczynku dzieci i  młodzieży – obozu sportowego w Osiecznej
dla 70 uczestników, kwota dotacji 16.707 zł,
3.  Organizację  letniego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  –  sportowego  obozu  letniego
w Łazach dla 55 uczestników, kwota dotacji 15.477 zł.
Po  przeanalizowaniu  całości  dokumentacji  Komisja  Rewizyjna  nie  wniosła  zastrzeżeń
do poprawności i terminowości rozliczenia dotacji na letni wypoczynek dzieci i młodzieży
za rok 2014. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie  pod  tytułem:  „Kontrola  spełnienia  warunków  udzielenia  bonifikaty  dla
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-62” zaplanowane zostało na I - II
kwartał 2015 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu  radny Krzysztof Ścisły,
członkowie  zespołu:  radny  Adam  Koszada,  radny  Roman Piotrowski,  radny  Tomasz
Grochowski.
Po zapoznaniu się z wynikami kontroli Komisja wypracowała stanowisko o odstąpieniu od
żądania  zwrotu  bonifikaty  udzielonej  na  podstawie  uchwały  nr  XXXIV/547/2005  Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 30.06.2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-62.

Zadanie  „Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta
na prawach powiatu za 2014 r.” zaplanowano na II kwartał 2015 r.  Komisja Rewizyjna
zrealizowała zadanie w pełnym składzie. Komisja na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 r.
podjęła  uchwałę  nr  0012.1.92.2015  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium
Prezydentowi Miasta Kalisza za 2014 rok, która wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu
Kalisza-Miasta  na  prawach  powiatu  za  2014  r.  została  przekazana  do  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w dniu 3 czerwca 2015 r.  
Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  wyraził  opinię
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia Prezydentowi
Miasta  Kalisza  absolutorium  za  2014  r.  uznając,  że  wniosek  jest  sporządzony  zgodnie
z wymogami prawa.    

Zadanie  „Kontrola zobowi ązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2014
r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń” zaplanowano na II kwartał 2015 r. Skład
Zespołu  Kontrolnego:  koordynator  zespołu radna Kamila  Majewska,  członkowie  zespołu:
radna Magdalena Spychalska, radna Małgorzata Zarzycka, radny Piotr Lisowski. 
W ramach tego zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia:



-  kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i wyemitowanych obligacji) przez
Prezydenta Miasta Kalisza w 2014 roku celem porównania jej z upoważnieniem udzielonym
przez organ stanowiący,
-  kontrola terminowości spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami,
-  kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń,
- kontrola zobowiązań samodzielnie zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wydatki
bieżące,
-   kontrola  spełnienia  tzw.  „złotej  reguły”  wynikającej  z  art.  242  ustawy  o  finansach
publicznych.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych. 

Zadanie  „Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego  Kalisza  -  Miasta  na  prawach  powiatu  na  dzień  31  grudnia  2014  r.”
zaplanowano na II kwartał 2015 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny
Krzysztof Ścisły, członkowie zespołu: radny Roman Piotrowski, radny Dariusz Witoń. 
Komisja  Rewizyjna  nie  stwierdziła  niezgodności  danych  przedstawionych  w  Informacji
o  stanie  mienia  w  porównaniu  z  danymi  wykazanymi  w  księgach  rachunkowych
i sprawozdaniach.
Kontrolą objęto zgodność danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta
na  prawach  powiatu  na  dzień  31.12.2014  r.  (w  dalszej  części  sprawozdania  zwanej:
Informacją  o stanie mienia) w zakresie Rozdziału III  – Mienie w układzie podmiotowym,
Rozdziału  V – Mienie  powierzone jednostkom organizacyjnym,  rozdziału  VI  –  Dochody
z  mienia  uzyskane  w  okresie  01.01.2014-31.12.2014  oraz  załącznika  nr  1  pn.  „Mienie
komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne.” z danymi zawartymi
w bilansach i zestawieniach obrotów i sald jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz
materiałami źródłowymi sporządzonymi przez jednostki na potrzeby opracowania Informacji
o stanie mienia.
Komisja  Rewizyjna  nie  stwierdziła  niezgodności  danych  przedstawionych  w  Informacji
o  stanie  mienia  w  porównaniu  z  danymi  wykazanymi  w  księgach  rachunkowych
i sprawozdaniach.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że przedstawiona Informacja o stanie mienia zawiera dane
określone w art.  267 ust.  1 pkt  3  ustawy o finansach publicznych  i  została sporządzona
zgodnie z cyt. przepisem.

Zadanie  „Kontrola realizacji w 2014 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach
powiatu”  zaplanowano  na  II  kwartał  2015  r.  Skład  Zespołu  Kontrolnego:  koordynator
zespołu  radny  Adam  Koszada,  członkowie  zespołu:  radny  Stanisław  Paraczyński,
radny Tadeusz Skarżyński. 
Przedmiotem kontroli była realizacja w 2014 roku dochodów budżetu Kalisza – Miasta na
prawach  powiatu.  Szczegółowej  kontroli  poddano dochody z  tytułu  podatku  od środków
transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W wyniku kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości,  Komisja nie wniosła zastrzeżeń  do
wykonania budżetu za 2014 r. w zakresie dochodów, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych. 

Zadanie  „Kontrola realizacji w 2014 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach
powiatu” zaplanowane zostało na II kwartał 2015 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator
zespołu  radny  Martin  Zmuda,  członkowie  zespołu:  radny  Stanisław  Paraczyński,
radny Tadeusz Skarżyński.



Przedmiotem kontroli  była  realizacja  w  2014  roku  wydatków  budżetu  Kalisza  –  Miasta
na prawach powiatu.  Szczegółowej kontroli poddano wydatki z tytułu  udzielania z budżetu
Miasta dotacji za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, wydatki
inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym
przy ul. Wrocławskiej 188” oraz wydatki bieżące w okresie 1.10.2014 – 30.11.2014 dokonane
przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.
W wyniku kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości,  Komisja nie wniosła zastrzeżeń  do
wykonania budżetu za 2014 r. w zakresie wydatków, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych.

Zadanie  „Kontrola  sprawozdań  finansowych  sporządzonych  na  dzień  31.12.2014  r.”
zaplanowane zostało na II kwartał 2015 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu
radna  Magdalena  Spychalska,  członkowie  zespołu:  radny  Martin  Zmuda,
radny Krzysztof Ścisły.
Zakres kontroli: Szczegółową kontrolą objęte zostały pozycje: I.1 Aktywa Środki pieniężne;
I.1 Pasywa Zobowiązania finansowe; II.1. Pasywa Wynik wykonania budżetu i II.5. Pasywa
Skumulowany  wynik  budżetu  ujęte  w  Bilansie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza
sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych.

Zadanie  „Kontrola  realizacji  wniosków  przyj ętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  Kalisza  w roku  2014”
zaplanowane zostało na II kwartał 2015 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu
radna  Kamila  Majewska,  członkowie  zespołu:  radny  Tomasz  Grochowski,
radny Dariusz Witoń.
Komisja  pozytywnie  oceniła  sposób  przystąpienia  do  realizacji  wniosków pokontrolnych
i nie wniosła zastrzeżeń.

Zadanie  „Kontrola  zgodności  z  zasadą  gospodarności  i  celowości  zagospodarowania
działki w Jarosławcu, której właścicielem jest Miasto Kalisz.” zaplanowane zostało na III
kwartał  2015 r.  Skład Zespołu  Kontrolnego:  koordynator  zespołu   radny Martin  Zmuda,
członkowie zespołu: radna Magdalena Spychalska, radny Adam Koszada.
Komisja zauważa, że budowa kanalizacji ściekowej nie wpłynęła ujemnie na wartość działki,
której właścicielem jest Miasto Kalisz, które posiada jedyną tej wielkości działkę w okolicy
gminy Postomino. Nie jest wskazane pośpieszne zbycie działki, gdyż prowadzone inwestycje
na terenie gminy prowadzące do zwiększenia jej atrakcyjności pod względem turystycznym
spowodują wzrost wartości działki.

Zadanie „Kontrola  jednostki  pomocniczej  miasta  –  Osiedla  Korczak”  zaplanowane
zostało  na  III  kwartał  2015  r.  Skład  Zespołu  Kontrolnego:  koordynator  zespołu   radna
Małgorzata  Zarzycka,  członkowie  zespołu:  radna  Magdalena  Spychalska,  radny  Piotr
Lisowski,  radny  Adam Koszada.  Przedmiotem kontroli  była  gospodarka  finansowa Rady
Osiedla  Korczak  oraz  analiza  dokumentów  pod  względem  zgodności  ze  statutem  Rady
Osiedla Korczak za okres 01.01.2014 r. do 15.06.2015 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowano wniosków pokontrolnych.

W  2015  roku  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  Kalisza  rozpatrzyła  16  skarg
na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  i  kierowników  jednostek  organizacyjnych,  przedkładając
Radzie  do  zatwierdzenia  projekty  uchwał  w  sprawie  rozpatrzenia  poszczególnych  skarg.



Komisja planuje przedstawić projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg na Sesji
Rady Miejskiej Kalisza zaplanowanej na dzień 29 grudnia 2015 r.  

1. Dnia 31 października 2014 r.  do Rady Miejskiej  Kalisza za pośrednictwem Kancelarii
Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  wpłynęła  skarga.  Rada Miejska Kalisza uchwałą  nr
IV/17/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie przedmiotowej
skargi.  Skarżący  zarzuca  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  bezczynność  w  związku  z
pozyskaniem informacji  o istnieniu tzw. „Biologicznej  Oczyszczalni  Ścieków”  na osiedlu
Szczypiorno,  na  terenie  której  mogą  znajdować  się  niebezpieczne  dla  zdrowia  i  życia
mieszkańców  odpady  chemiczne.  Dnia  26  marca  2015  r.  Rada  Miejska  Kalisza  podjęła
uchwałę  nr VIII/68/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza, w której stwierdziła, że skarga jest:
1)  częściowo zasadna w zakresie nielegalnego składowania odpadów w magazynie przy ul.

Wrocławskiej 152-186 w Kaliszu przez osobę prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod
nazwą Patryk Majewski DARKNESS  z siedzibą w Poznaniu,

2) bezzasadna w zakresie odprowadzania ścieków z nieruchomości przy ul. Szczypiornickiej
69,

3) bezzasadna w zakresie naprawy nawierzchni w ul. Szczypiornickiej.
Zawarty  w  protokole  wniosek  został  skierowany  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  o
zainteresowanie  problemem  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Marszałka  Sejmu
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Prezesa  Rady Ministrów oraz  miejscowych  parlamentarzystów
prosząc  jednocześnie  o  podjęcie  pilnych  działań  mających  na  celu  z  jednej  strony
uszczelnienie prawa, aby takie nielegalne składowiska nie powstawały w Polsce, a z drugiej
strony zapewnienie środków finansowych na ewentualne wykonania zastępcze mające na celu
usunięcie  tego  typu  nielegalnych  składowisk  odpadów  zagrażających  życiu  i  zdrowiu
obywateli.  

2.  Dnia  26  listopada  2014 r.  do Rady Miejskiej  Kalisza wpłynęła  skarga  na  działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza w dniu 18 grudnia
2014 r.  podjęła uchwałę  nr  IV/18/2014 w sprawie zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  zbadania
przedmiotowej  skargi.  Zarzuty  dotyczą  sposobu  przydziału  godzin  ponadwymiarowych
nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu oraz zasady wynagradzania nauczycieli
za ich pracę.  Rada Miejska Kalisza uchwałą  nr VI/37/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu
stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.

3.  Dnia  26  listopada  2014 r.  do Rady Miejskiej  Kalisza wpłynęła  skarga  na  działalność
Prezydenta Miasta Kalisza. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę nr IV/19/2014 z dnia 18
grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi przedmiotem, której
jest niewykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza wyroku Sądu Rejonowego I Wydziału
Cywilnego  w  Kaliszu  oraz  łamanie  prawa  podczas  przydziału  lokalu  socjalnego.  Rada
Miejska podjęła uchwałę nr VI/35/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  w  której  stwierdza,  że  skarga  jest
bezzasadna.

4.  Dnia 7 stycznia  2015 r.  wpłynęła  skarga na działalność  dyrektora  Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę nr VI/34/2015 z
dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej  Kalisza
zbadania skargi. Skarżący zarzuca dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w  Kaliszu  działanie  niezgodne  z  przepisami  Kodeksu  postępowania  administracyjnego



poprzez  wybiórcze  przekazywanie  dokumentacji  oraz  przekraczanie  kompetencji.  Rada
Miejska  Kalisza  w  dniu  26  marca  2015  r.  podjęła  uchwałę  nr  VIII/71/2015  w  sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Kaliszu. Skarga została uznana za bezzasadną.

5.  Dnia  27  stycznia  2015  r.  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  wpłynęła  skarga  na  działalność
Prezydenta Miasta Kalisza. Uchwałą nr VII/49/2015 z 12 lutego 2015 r. Rada Miejska Kalisza
zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi. Przedmiotem skargi jest
nieudzielenie przez Prezydenta  Miasta Kalisza odpowiedzi  na pismo złożone w Urzędzie
Miejskim w Kaliszu dnia 22 grudnia 2014 r. uchwałą nr VIII/69/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.  Rada uznała skargę za bezzasadną. 

6.  Dnia  6  marca  2015  r.  wpłynęła  skarga  na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Zarządu
Budynków Mieszkalnych  w Kaliszu.  Uchwałą  nr  VIII/67/2015 z 26 marca 2015 r.  Rada
Miejska  Kalisza  zleciła  Komisji  Rewizyjnej  zbadanie skargi,  przedmiotem  której  jest
nieudzielenie odpowiedzi na pismo skarżącego złożone w sekretariacie Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kalisza dnia 17 października 2014 r. Rada Miejska Kalisza w
dniu  30  kwietnia 2015 r.  podjęła  uchwałę  nr  IX/87/2015  uchylającą  uchwałę  w sprawie
zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  zbadania  skargi  ponieważ  dnia  22
kwietnia  2015  r.  do  Kancelarii  Rady  Miejskiej  wpłynęło  pismo  w  sprawie  wycofania
przedmiotowej skargi. 

7. Dnia 16 marca 2015 r.  drogą  elektroniczną  wpłynęła  skarga na działalność  Prezydenta
Miasta  Kalisza.  W  dniu  26  marca  2015  r.  Rada  Miejska  Kalisza  podjęła  uchwałę  Nr
VIII/72/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi,
przedmiotem której jest nieudzielenie przez Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi na pismo
przesłane  drogą  elektroniczną  do  Urzędu Miejskiego  dnia  9  stycznia  2015  r.  w  sprawie
rewitalizacji  Śródmieścia.   Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 r.  podjęła
uchwałę  Nr  X/110/2015 w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza, w której uznała, że skarga jest bezzasadna. 

8. Dnia 23 marca 2015 r. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęła do Rady
Miejskiej Kalisza skarga z dnia 16 marca 2015 r. na działalność komendanta Straży Miejskiej
Kalisza. Uchwałą  nr VIII/73/2015 z dnia 26 marca 2015 r.  Rada Miejska Kalisza zleciła
Komisji  Rewizyjnej  zbadanie skargi,  przedmiotem której  jest działalność  Straży Miejskiej
Kalisza niezgodna z przepisami prawa, niegospodarność w wydawaniu środków publicznych
oraz zaniedbania w stosunku do zgłoszeń mieszkańców o nieprawidłowościach w parkowaniu
na  terenie  miasta  Kalisza.  Skarżący  zarzuca  również  Straży  Miejskiej  Kalisza
nieprawidłowości w patrolowaniu terenu oraz używania samochodów służbowych do celów
niezgodnych z działalnością Straży Miejskiej. Uchwałą nr IX/89/2015 Rada Miejska Kalisza
w dniu 30 kwietnia 2015 r. rozpatrzyła skargę na działalność komendanta Straży Miejskiej
Kalisza stwierdzając, że jest bezzasadna. 

9. Dnia 20 kwietnia 2015 r. wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Rada
Miejska Kalisza podjęła uchwałę nr IX/88/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zlecenia
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  zbadania  skargi,  przedmiotem  której  jest
nieudzielenie odpowiedzi na pismo skarżącego złożone w sekretariacie Prezydenta Miasta
Kalisza dnia 19.01.2015 r. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XII/128/2015 z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi stwierdziła, że skarga jest zasadna.



10. Dnia 8 maja 2015 r. wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Uchwała
Nr X/101/2015 z dnia 28 maja 2015 r.  w sprawie zlecenia Komisji  Rewizyjnej  zbadania
skargi, przedmiotem której jest nieudzielenie przez Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi na
pismo skarżącego z dnia 30.03.2015 r. przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w
sprawie przekazania przez Miasto gruntu po dawnym budynku Straży Ogniowej na Nowym
Rynku. Dnia 25 czerwca 2015 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr XII/130/2015 w
sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  uznając  skargę  za
zasadną.

11.  Dnia  6  maja  2015 r.  wpłynęła  skarga  na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr X/100/2015 z dnia
28 maja 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi. Przedmiotem skargi
jest przewlekłe załatwianie spraw skarżącego oraz brak właściwej kontroli nad pracownikami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Skarżący zarzuca również pani dyrektor
niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skarga została
uznana za  bezzasadną co zostało  wykazane w uchwale nr  XIII/135/2015 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r.  

12. Dnia 29 maja 2015 r. wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Rada
Miejska  Kalisza  uchwałą  nr  XII/123/2015  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  zleciła  Komisji
Rewizyjnej  zbadanie  skargi,  której  przedmiotem  jest brak  podjęcia  jakichkolwiek
skutecznych działań przez Prezydenta Miasta Kalisza w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na
sprzedaż alkoholu właścicielom lokalu ”Klinika” położonego przy ul. Łaziennej 2 w Kaliszu.
Uchwałą nr XIII/134/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza, Rada Miejska Kalisza uznała skargę za zasadną. 

13. Dnia 23 marca 2015 r. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęła do Rady
Miejskiej Kalisza skarga z dnia 16 marca 2015 r. na działalność komendanta Straży Miejskiej
Kalisza. Uchwałą nr XII/124/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Rada Miejska Kalisza zleciła
Komisji  Rewizyjnej  zbadanie skargi  na działalność  komendanta Straży Miejskiej  Kalisza,
której przedmiotem jest działalność Straży Miejskiej Kalisza niezgodna z przepisami prawa,
niegospodarność  w  wydatkowaniu  środków publicznych  oraz  zaniedbania  w stosunku do
zgłoszeń  mieszkańców  o  nieprawidłowościach  w  parkowaniu  na  terenie  miasta  Kalisza.
Skarżący zarzuca również Straży Miejskiej Kalisza nieprawidłowości w patrolowaniu terenu
oraz  używania  samochodów  służbowych  do  celów  niezgodnych  z  działalnością  Straży
Miejskiej. Rada Miejska Kalisza uchwałą  Nr XIV/165/2015 z dnia 17 września 2015 r. w
sprawie rozpatrzenia skargi uznała, że zarzuty w niej zawarte są zasadne. 

14.  Dnia  1  lipca  2015 r.  za  pośrednictwem  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wpłynęła  skarga
Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci,  Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz,
ONR  Brygada  Wielkopolska na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza.  Uchwałą  Nr
XIII/133/2015  z  dnia  7  lipca  2015  r.  Rada  Miejska  Kalisza  zleciła  Komisji  Rewizyjnej
zbadanie skargi.  Skarżący zarzucają Prezydentowi Miasta Kalisza, że poprzez prowadzenie
rozmów i podpisywanie wszelkiego rodzaju porozumień i ugód z przedstawicielami Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, działa wbrew prawu oraz interesowi Miasta i jego
mieszkańców. Uchwałą Nr XIV/166/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi  Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci,  Kongres Nowej Prawicy Kalisz,  Solidarna Polska
Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, Rada Miejska
Kalisza uznała skargę za bezzasadną. 



15.  Dnia  6  sierpnia  2015  r.  wpłynęła  skarga  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza.
Uchwałą Nr XIV/148/2015 z dnia 17 września 2015 r. Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji
Rewizyjnej  zbadanie  skargi  w  przedmiocie  nieudzielenia  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia
12.06.2015 r. Uchwała nr XV/183/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015
r.  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  wskazuje,  że
skarga jest zasadna.  

16.  Dnia 14 sierpnia 2015 r. wpłynęła skarga  na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu. Uchwałą nr XIV/147/2015 z dnia 17 września 2015 r. Rada
Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie przedmiotowej skargi. Skarżący wnosi
o  ponowne  rozpatrzenie  skargi  złożonej  na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 23 marca 2015 r. przedstawiając nowe okoliczności,
które jego zdaniem mogą mieć wpływ na wynik rozpatrzenia.  
Uchwałą nr XV/182/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi, Rada
Miejska Kalisza uznała zarzuty w niej zawarte za bezzasadne. 

17. Dnia 12 października 2015 r.  za pośrednictwem Prezydenta  Miasta Kalisza wpłynęła
skarga na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. Rada Miejska
Kalisza podjęła uchwałę Nr XV/178/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zlecenia
Komisji  Rewizyjnej  zbadania  skargi  na  działalność  kierownika  Centrum  Interwencji
Kryzysowej  w  Kaliszu.  Przedmiotem  skargi  jest  działanie  kierownika  mające  znamiona
dyskryminacji i nierównego traktowania pracownika. Planowany termin rozpatrzenia skargi
to 29 grudnia 2015 r. 

18. Dnia 19 listopada 2015 r. za pośrednictwem Wiceprezydenta Miasta Kalisza wpłynęła
skarga na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu w przedmiocie odmowy
udzielenia  informacji  o  sytuacji  szkolnej  dziecka.  Rada  Miejska  Kalisza  uchwałą
Nr  XVII/201/2015  z  dnia  4  grudnia  2015  r.  zleciła  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej
Kalisza zbadanie przedmiotowej skargi. Planowany termin rozpatrzenia skargi to 29 grudnia
2015 r.  

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza zrealizowała wszystkie zadania przyjęte w planie
pracy Komisji na 2015 rok.  

           Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza 

                   /.../
          Andrzej Plichta 

 


