
UCHWAŁA NR XXXI/409/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

 
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2016 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z  2016r.  poz.  446  ze  zm.)  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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  1.  Przyjmuje  się  sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza za 2016 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 XXXI/409/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2016 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.

          Przewodnicząca
        Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Kalisza 
        /.../

       Małgorzata Zarzycka



                               Załącznik nr 1
                                                                                    do UCHWAŁY NR XXXI/409/2016
                                                                                    RADY MIEJSKIEJ KALISZA
                                                                                    z dnia 29 grudnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza 

za 2016 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 11 członków.
Przewodniczącą  komisji  jest  radna  Małgorzata  Zarzycka,  a  wiceprzewodniczącą  radna
Magdalena Spychalska, pozostali członkowie to:
Radni:  Adam Koszada,  Piotr  Lisowski,  Kamila  Majewska,  Stanisław Paraczyński,  Roman
Piotrowski, Tadeusz Skarżyński, Krzysztof Ścisły, Dariusz Witoń, Martin Zmuda.

Rada  Miejska  Kalisza  w  dniu 4  lutego  2016  roku  podjęła  uchwałę  nr XIX/243/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok.
W  ciągu  roku  plan  pracy  był  zmieniany  dwukrotnie  uchwałami  Rady  Miejskiej  Kalisza
nr XXV/310/2016  z 21 czerwca 2016 r.  oraz nr XXVIII/344/2016 z 29 września 2016 r.
Ostatecznie Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej w 2016 r. następujące zadania:

Lp. Temat Termin kontroli
1. Kontrola  realizacji  w  2015  r.  dochodów  budżetu  Kalisza-Miasta  na

prawach powiatu
II kwartał 2016 r.

2. Kontrola  realizacji  w  2015  r.  wydatków  budżetu  Kalisza-Miasta  na
prawach powiatu

II kwartał 2016 r.

3. Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2015
r.

II kwartał 2016 r.

4. 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

II kwartał 2016 r.

5. Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia
2015 r.

II kwartał 2016 r.

6. Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o
udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu
wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2015 r.

II kwartał 2016 r.

7. Kontrola  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w
roku 2015

III kwartał 2016 r.

8. Badanie  skarg  wpływających  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  zleconych
przez Radę

rok 2016

9. Analiza  procesu  zbycia  udziałów  Miasta  Kalisza  w  spółce  Ciepło
Kaliskie Sp. z o.o.  

III-IV kwartał 2016 r.

10. Kontrola działalności Miasta w spółce Giełda Kaliska Sp. z o.o.  III-IV kwartał 2016 r.

11. Przeprowadzanie kontroli bieżących wg potrzeb rok 2016 r.

12. Kontrola  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  w  zakresie  reagowania  na IV kwartał 2016 r.



zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa  

Zadanie pod tytułem:  „Kontrola realizacji w 2015 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta
na  prawach  powiatu”  zaplanowano  na  II  kwartał  2016  r.  Skład  Zespołu  Kontrolnego:
koordynator  zespołu  radna Magdalena  Spychalska,  członkowie  zespołu:  radna Małgorzata
Zarzycka, radny Piotr Lisowski. 
Przedmiotem  kontroli  była  realizacja  w  2015  roku  dochodów  budżetu  Kalisza  –  Miasta
na prawach powiatu.  Szczegółowej  kontroli  poddano dochody z tytułu wpływu z podatku
od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W  wyniku  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości,  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń
do wykonania budżetu za 2015 r. w zakresie dochodów, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych. 

Zadanie  „Kontrola realizacji w 2015 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  2015  roku  wydatków  budżetu  Kalisza  –  Miasta
na  prawach  powiatu.  Szczegółowej  kontroli  poddano  dwa  zadania  w  ramach  wydatków
majątkowych i jedno zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących:
-  wydatek  majątkowy  udzielony  z  budżetu  miasta  Kalisza  za  pośrednictwem  Wydziału
Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu na zadanie pn.: „Modernizacja
boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu”,
-  wydatek  majątkowy udzielony  z  budżetu  miasta  Kalisza  za  pośrednictwem  Miejskiego
Zarządu Dróg i Komunikacji na zadnie pn.: „Przebudowa  ul. Kubusia Puchatka”,
- wydatek bieżący udzielony z budżetu miasta Kalisza za pośrednictwem Wydziału Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu na zadanie pn. Powitanie Nowego
Roku na Głównym Rynku”.   
W  wyniku  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości,  Komisja  nie  wniosła  zastrzeżeń
do wykonania budżetu za 2015 r. w zakresie wydatków, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych.

Zadanie  „Kontrola  sprawozdań  finansowych  sporządzonych  na  dzień  31.12.2015  r.”
zaplanowane zostało na II kwartał 2016 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu
radny  Adam  Koszada,  członkowie  zespołu:  radny  Piotr  Lisowski,  radny  Stanisław
Paraczyński.
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 31.12.2015 roku.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowano
wniosków pokontrolnych.

Zadanie  „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” zaplanowano na II kwartał 2016 r. Skład
Zespołu  Kontrolnego:  koordynator  zespołu  radny  Dariusz  Witoń,  członkowie  zespołu:
radny Roman Piotrowski, radny Krzysztof Ścisły. 
W ramach tego zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia:



-  kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji) przez Prezydenta Miasta
Kalisza  w  2015  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.
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  2015  r.”
zaplanowano na II kwartał 2016 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna
Kamila Majewska, członkowie zespołu: radny Krzysztof Ścisły, radny Stanisław Paraczyński.
Kontrolą objęto zgodność danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta
na  prawach powiatu na dzień 31.12.2015 r. w zakresie Rozdziału III – Mienie w układzie
podmiotowym, Rozdziału V – Mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, rozdziału VI
– Dochody z mienia uzyskane w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r. 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 stwierdziła, 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  „Przygotowanie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta
na prawach powiatu za 2015 r.” zaplanowano na II kwartał 2016 r.  Komisja Rewizyjna
zrealizowała zadanie w pełnym składzie. Komisja na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016 r.
pozytywnie  oceniła  wykonanie  budżetu  Kalisza-Miasta  na  prawach  powiatu  za  2015 rok
i  podjęła  uchwałę  nr  0012.1.202.2016  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium
Prezydentowi Miasta Kalisza za 2015 rok, która wraz z opinią nr 0012.1.201.2016 w sprawie
wykonania  budżetu  Kalisza-Miasta  na  prawach  powiatu  za  2015  r.  została  przekazana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 2 czerwca 2016 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  2015  r.  uznając,  że  wniosek  jest  sporządzony  zgodnie
z przepisami prawa i uzasadniony.    

Zadanie  „Kontrola  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  Kalisza  w  roku  2015”
zaplanowane zostało na III kwartał 2016 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu
radna  Małgorzata  Zarzycka,  członkowie  zespołu:  radna  Magdalena  Spychalska,
radna Kamila Majewska.
Komisja  pozytywnie  oceniła  sposób  przystąpienia  do  realizacji  wniosków  pokontrolnych
i nie wniosła zastrzeżeń.



Zadanie  „Badanie  skarg  wpływających  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  zleconych  przez
Radę” .
W  2016  roku  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  Kalisza  rozpatrzyła  6  skarg
na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  i  kierowników  jednostek  organizacyjnych,  przedkładając
Radzie  do  zatwierdzenia  projekty  uchwał  w  sprawie  rozpatrzenia  poszczególnych  skarg.
Komisja planuje przedstawić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia jednej skargi na Sesji
Rady Miejskiej Kalisza zaplanowanej na dzień 29 grudnia 2016 r.  

1.  Dnia  18  stycznia  2016  r.  do  Rady  Miejskiej  Kalisza,  za  pośrednictwem  Wojewody
Wielkopolskiego, wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Rada Miejska
Kalisza  uchwałą  nr  XIX/240/2016  z  dnia  4  lutego  2016  r.  zleciła  Komisji  Rewizyjnej
zbadanie przedmiotowej skargi. Skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Kalisza brak nadzoru
nad  działalnością  Straży  Miejskiej  Kalisza  oraz  kwestionuje  zapisy  udzielonej  przez
Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi z dnia 18.09.2015 r. na skargę z dnia 24.08.2015 r.
Dnia  21  kwietnia  2016  r.  Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej  Kalisza  podjęła  wniosek
o  zawieszeniu  postępowania  skargowego  w  związku  z  toczącym  się  w  tej  sprawie
postępowaniem przed innymi organami. Po uzyskaniu informacji od Prokuratury Rejonowej
w Kaliszu o prawomocnym zakończeniu śledztwa – postanowieniem o umorzeniu śledztwa –
postępowanie skargowe zostało wznowione, skarga została uznana za bezzasadną.

2.  Dnia  9  lutego  2016  r.  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  wpłynęła  skarga  na  działalność
komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Rada Miejska Kalisza w dniu 25 lutego 2016 r. podjęła
uchwałę nr XX/260/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania przedmiotowej
skargi.  Skarżący zarzuca komendantowi brak skutecznego egzekwowania – od kierowców
wjeżdżających do Parku Miejskiego w Kaliszu – przepisów ruchu drogowego, jak również
dowolną interpretację,  przez funkcjonariuszy straży,  pionowego oznakowania ustawionego
w Parku Miejskim. Skarżący podejrzewa, że podczas interwencji Straży Miejskiej w parku
na terenie przedszkola „Bursztynowy Zamek” strażnicy dopuścili się ujawnienia jego danych
osobowych osobom obwinionym. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXII/285/2016 z dnia
28  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  komendanta  Straży
Miejskiej Kalisza stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.

3.  Dnia  29   kwietnia  2016  r.,  za  pośrednictwem  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji, do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta
Kalisza.  Komisja  Rewizyjna  Rady Miejskiej  Kalisza  po zapoznaniu  się  z  korespondencją
skarżącego, uchwałą nr XLIX/727/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2016 r.
w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  oraz  informacją
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13.06.2016 r. na temat działań podejmowanych przez Urząd
Miejski w Kaliszu w przedmiotowej sprawie podtrzymała stanowisko wyrażone w uchwale
nr XLIX/727/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi  na działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  i  wyraża  opinię  o pozostawieniu  sprawy
w aktach bez rozpoznania zgodnie z art. 239 Kpa, z uwagi na to, że skarżący nie wskazał
nowych okoliczności  w sprawie.  Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXV/315/2016 z dnia
21 czerwca 2016 r. podtrzymała stanowisko wyrażone w uchwale nr XLIX/727/2006 Rady
Miejskiej  Kalisza z dnia 7 września 2016 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.  
4.  Dnia  16  sierpnia  2016  r.  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  wpłynęła  skarga  na  działalność
Prezydenta  Miasta  Kalisza.  Rada  Miejska  Kalisza  podjęła  uchwałę  nr  XXVIII/341/2016
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza



zbadania  skargi.  Przedmiotem  skargi  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  jest  brak
udzielenia  odpowiedzi  na  pismo z  dnia  22  lutego  2016 r.  Rada  Miejska  Kalisza  w dniu
27  października 2016 r. podjęła uchwałę nr XXIX/366/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Skarga została uznana za zasadną.

5.  Dnia  18  sierpnia  2016  r.,  do  Rady  Miejskiej  Kalisza  wpłynęła  skarga  na  działalność
Prezydenta  Miasta  Kalisza  przekazana  przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości.  Uchwałą
nr  XXVIII/338/2015  z  dnia  29  września  2016  r.  Rada  Miejska  Kalisza  zleciła  Komisji
Rewizyjnej  Rady Miejskiej  Kalisza zbadanie skargi.  Przedmiotem skargi jest  bezczynność
Prezydenta Miasta Kalisza w związku z zanieczyszczeniem posesji na skutek spływu wód
z terenu byłego wysypiska i  zlikwidowania  stacji  paliw przy ul.  Stawiszyńskiej.  Uchwałą
nr  XXIX/365/2016  z  dnia  27  października  2016  r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi,  Rada
Miejska Kalisza uznała skargę za bezzasadną. 

6. Dnia 6 września 2016 r., za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, do Rady Miejskiej
Kalisza  wpłynęła  skarga  na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu. Uchwałą nr XXVIII/340/2016 z 29 września 2016 r. Rada Miejska
Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, przedmiotem której jest niedopełnienie
obowiązków oraz przekroczenie uprawnień przez dyrektora  Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła uchwałę
nr XXX/391/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MZBM w Kaliszu
uznając skargę za zasadną. W uzasadnieniu do uchwały Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Kalisza zwraca uwagę Prezydenta Miasta Kalisza na narastający problem 130 prywatnych
nieruchomości pod zarządem MZBM, których status wymaga pilnego uregulowania, jak w
przypadku kamienicy przy ul. Ciasnej 21. Jednocześnie zespół wyklucza w tym przypadku
odpowiedzialność  dyrektora  MZBM,  którego  wiąże  błędna  interpretacja  obowiązujących
przepisów i oparty na niej regulamin zakładu.  

7. Dnia 12 września 2016 r. za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęły
skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu. W dniu 29 września
2016  r.  Rada  Miejska  Kalisza  podjęła  uchwałę  Nr  XXVIII/339/2016  w sprawie  zlecenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 14 w Kalisz. Przedmiotem skarg jest niezachowanie terminu informującego o
udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia oraz zaniedbań związanych z zabezpieczeniem
mienia szkolnego. Rada Miejska Kalisza na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła
uchwałę Nr XXX/390/2016 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 14 w Kaliszu, w której uznała, że skarga jest bezzasadna. 

Zadanie  „Analiza  procesu  zbycia  udziałów  Miasta  Kalisza  w  spółce  Ciepło  Kaliskie
Sp.  z  o.o.”  zaplanowane  zostało  na  III-IV  kwartał  2016  r.  Skład  Zespołu  Kontrolnego:
koordynator zespołu  radny Tadeusz Skarżyński, członkowie zespołu: radny Adam Koszada,
radny Dariusz Witoń. 

W toku kontroli ustalono, że w momencie sprzedaży spółka nie posiadała zobowiązań
długoterminowych, kredytów oraz zaległości w stosunku do Skarbu Państwa. Przedstawione
w  sprawozdaniu  finansowym  straty  wynikały  głównie  z  amortyzacji.  Jednocześnie  dane
przedstawione w przygotowanej wycenie spółki z dnia 30.04.2012 szacowały od roku  2014
systematyczny wzrost zysków spółki.

Analizując proces  zbycia  przez Miasto Kalisz  udziałów w spółce Ciepło Kaliskie
Sp.  z  o.o.,  widoczna  jest  od  momentu  powstania  spółki  sumienna  realizacja  planu  jej



sprywatyzowania.  Osiągnięto  również  podstawowe  kryterium  sprzedaży  spółki  czyli
uzyskanie jak największej ceny za zbyte udziały. 

Budżet  Miasta  został  zasilony potężną  kwotą,  zgodnie  z  założeniami  wyrażonymi
w  piśmie  z  18  czerwca  2012  r.   Warto  zaznaczyć,  że  wbrew  doniesieniom  medialnym
u podstaw zbycia udziałów przez Miasto Kalisz nie leżały działania związane z procesem
rewitalizacji, co wyrażone zostało w piśmie WGM.0232.01.0006.2012.MP, D2012.06.01035
z dnia 18 czerwca 2012 r.

Informacje  zawarte  w  protokołach  z  negocjacji,  nie  umożliwiają  oceny  podstaw
wyłonienia  jednego  z  oferentów  do  negocjacji  wyłącznych.  W  protokołach  z  negocjacji
nie  znajdują  się  również  informacje  o cenach jakie  były  oferowane w trakcie  negocjacji,
z wyjątkiem oferowanych przez Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu.

 Do umowy sprzedaży spółki nie dołączono jako załącznika umowy POIS. 09.02.00-
00-042/10-00,  w  ramach  projektu   Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko,
PRIORYTET:  IX  Infrastruktura  energetyczna  przyjazna  środowisku  i  efektywność
energetyczna,  DZIAŁANIE:  9.2.  Efektywna  dystrybucja  energii,  na  zadanie  pod  nazwą
Przebudowa  miejskiego  systemu  ciepłowniczego  w  celu  oszczędności  energii  i  ochrony
powietrza miasta Kalisza. 

Spółka,  która  nabyła  udziały  zadeklarowała  wykonanie  inwestycji  na  poziomie
15 mln  złotych  w przeciągu  5  lat,  jednocześnie  w przypadku  braku  realizacji  inwestycji
zostaną naliczone kary umowne na poziomie 10 %. 

Komisja  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  przyjmując  sprawozdanie  z  kontroli
podjęła wniosek o przekazanie informacji jak Energa Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą
w  Elblągu,  realizuje  proces  inwestycji  zgodnie  z  umową  sprzedaży  oraz  umową  POIS.
09.02.00-00-042/10-00.

Zadanie  „Kontrola działalności Miasta w spółce Giełda Kaliska Sp. z o.o.” zaplanowane
zostało na III-IV kwartał  2016 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu  radny
Krzysztof Ścisły, członkowie zespołu: radny Martin Zmuda, radny Tadeusz Skarżyński.
Zespół zapoznał się z następującymi dokumentami:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki za lata 2013-2015,
- Sprawozdania finansowe spółki Giełda Kaliska za lata 2013-2015,
- Sprawozdania zarządu z działalności spółki za lata 2010-2015,
- Sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za lata 2010-2015,
- Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki Giełda Kaliska za lata 2010-2015.  
Na  podstawie  dostarczonych  materiałów  zespół  kontrolny  nie  mógł  dokonać  oceny
działalności  miasta  Kalisza  na  przykładzie  choćby  transakcji  sprzedaży  udziałów  miasta
Kalisza  w  spółce,  a  tym  bardziej  wyrazić  rzeczowej  oceny  działalności  w  spółce  bez
profesjonalnej opinii biegłego rewidenta i profesjonalnego audytu przeprowadzonego przez
eksperta z zewnątrz.Brak wniosków pokontrolnych. 

Zadanie „Przeprowadzanie  kontroli  bieżących  wg  potrzeb”  zaplanowane  na  2016  r.
zostało zrealizowane poprzez rozszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza  na  2016  rok  o  kontrolę  „„Kontrola  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  w zakresie
reagowania na zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa”  zaplanowaną na
IV kwartał 2016 r.

Zadanie „Kontrola  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  w  zakresie  reagowania  na
zawiadomienia  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa” zaplanowane  zostało  na  IV
kwartał 2016 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu  radny Tadeusz Skarżyński,
członkowie zespołu: radna Magdalena Spychalska, radna Małgorzata Zarzycka. 



Przeprowadzono  działania  kontrolne  w  oparciu  o  rozmowy  z  pracownikami  Urzędu
Miejskiego  w  Kaliszu,  Sekretarzem  Miasta  Kalisza  oraz  informację  prawną
BRP.074.0002.2016.  Zespół  ustalił,  że  przepisy,  na  których  oparta  jest  reakcja  Urzędu
Miejskiego w Kaliszu na zgłoszenia o potencjalnej możliwości popełnienia przestępstwa są
przepisami  o  charakterze  ogólnym,  obowiązującymi  na  terenie  całej  Rzeczypospolitej
Polskiej. Zespół kontrolny przeanalizował znajomość tych zasad wśród pracowników Urzędu
Miejskiego  w  Kaliszu,  jednak  wskazane  byłoby  przeprowadzenie  działań  informacyjno-
kontrolnych  dotyczących  w/w  przepisów  wśród  pracowników  komórek  organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Kaliszu.     

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza zrealizowała wszystkie zadania przyjęte w planie
pracy Komisji na 2016 rok.  

 

           Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza 

       /.../
           Andrzej Plichta
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