
UCHWAŁA Nr XLVIII/640/2018 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Kalisza za 2017 rok. 
 
 
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 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. Wlkp. z 2013 r., poz. 3324 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Kalisza za 2017 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 XLVIII/640/2018 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Kalisza za 2017 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 
       /…/ 

             Dariusz Witoń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Załącznik nr 1 
                                                                                                 do uchwały nr XLVIII/640/2018 
                                                                                                  Rady Miejskiej Kalisza 
                                                                                                  z dnia 25 stycznia 2018 roku 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza  

za 2017 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 7 członków. 
Przewodniczącym komisji jest radny Dariusz Witoń, a wiceprzewodniczącą radna Magdalena 
Spychalska, pozostali członkowie to: 
Radni: Adam Koszada, Kamila Majewska, Roman Piotrowski, Tadeusz Skarżyński, Martin Zmuda. 
 
Rada Miejska Kalisza w dniu 26 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę nr XXXIII/429/2017 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok. 
W ciągu roku plan był zmieniany pięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza 
nr XXXIV/453/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., nr XXXVI/467/2017 z dnia 30 marca 2017 r., 
nr XL/511/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., nr XLIII/549/2017 z dnia 28 września 2017r. oraz 
nr XLIV/561/2017 z dnia 26 października 2017 r. 
Ostatecznie Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej w 2017 roku następujące zadania: 
 
 

1. Kontrola procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu 
„Delfin” na osiedlu Dobrzec 

I-II kwartał 2017 r. 

2. Kontrola kwalifikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego I-II kwartał 2017 r. 

3. Kontrola realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na 
prawach powiatu 

II kwartał 2017 r. 

4. Kontrola realizacji w 2016 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na 
prawach powiatu 

II kwartał 2017 r. 

5. Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 
31.12.2016 r. 

II kwartał 2017 r. 

6. Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza 
w 2016 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z 
odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta 
poręczeń 

II kwartał 2017 r. 

7. Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia 
komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 
grudnia 2016 r. 

II kwartał 2017 r. 

8. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu 
wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2016 r. 

II kwartał 2017 r. 

9. Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli 
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 

IV kwartał 2017 r. 



Kalisza w roku 2016 

10. Kontrola realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, 
reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza pana Piotra 
Kościelnego, a panem Marcinem Andrzejewskim 

IV kwartał 2017 r. 

11. Kontrola Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 
zakresie zadania inwestycyjnego – likwidacja osuwiska przy ul. 
Łódzkiej. 

IV kwartał 2017 r. 

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

rok 2017 

13. Kontrola procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru 
przez Miasto Kalisz zadania pod nazwą modernizacja domu 
przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu 

IV kwartał 2017 r. 

14. Kontrola jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla 
Zagorzynek. 

III kwartał 2017 r. 

 
Zadanie „Kontrola procesu i okoliczności zakupu przez Miasto Kalisz basenu „Delfin” na 
osiedlu Dobrzec” zaplanowane na I-II kwartał 2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator 
zespołu Małgorzata Zarzycka, członkowie zespołu: radna Magdalena Spychalska, radny Roman 
Piotrowski. 
W toku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny przeanalizował liczne dokumenty dotyczące 
pływalni „Delfin”, które zostały dołączone do akt kontroli ( łącznie 271 kart oraz płyta CD 
z nagraniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady 
Miejskiej Kalisza, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady 
Miejskiej Kalisza, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza oraz Komisji Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 listopada 2015 roku). 
Z analizy dokumentów wynika, że w ekspertyzach dotyczących krytej pływalni „Delfin” 
szczegółowo i precyzyjnie opisany jest jej stan techniczny, który dodatkowo udokumentowano 
zdjęciami. Każda ze zleconych opinii czy kosztorysów nie ma identycznego zakresu prac, jednak 
odnosi się do tego samego obiektu i nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na podjęcie 
decyzji w zakresie zakupu ww. obiektu. Z analizy protokołów wynika, że radnym Rady Miejskiej 
Kalisza nie przekazano w czasie posiedzeń komisji merytorycznych oraz podczas sesji Rady 
Miejskiej Kalisza w 2015 roku do momentu kupna nieruchomości, szczegółowej informacji 
dotyczącej kosztów remontu krytej pływalni „Delfin” i przywrócenia tego obiektu do stanu 
użyteczności. Ponadto z zebranych informacji wynika, że pomimo iż radni dopytywali się (o czym 
świadczą np. składane interpelacje, zapytania), nie uzyskali informacji dotyczących stanu 
technicznego basenu „Delfin” i prognozowanych kosztów jego remontu, które w istotny sposób 
mogły wpłynąć na podjęcie przez nich decyzji w sprawie wyrażenia opinii na temat zakupu wyżej 
wymienionego obiektu. 
 
Zadanie „Kontrola kwalifikacji wniosków do Bud żetu Obywatelskiego” zaplanowane na I-II 
kwartał 2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu Kamila Majewska, członkowie 
zespołu: radna Małgorzata Zarzycka, radny Roman Piotrowski. 
W trakcie kontroli przeanalizowano 240 wniosków i kart weryfikacyjnych celem sprawdzenia 
procesu weryfikacji wniosków względem obowiązujących przepisów, a w szczególności Regulamin 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2016 roku. W toku kontroli stwierdzono, że weryfikacja 
zadań przebiegała w bardzo dużej części z naruszeniem Regulaminu, co doprowadziło do sytuacji, 
iż do realizacji przyjęte zostały wnioski, które powinny zostać odrzucone już na etapie weryfikacji. 
Z tego powodu trzy zadania przyjęte do realizacji nie będą zrealizowane, ponieważ na etapie 



weryfikacji nie zauważono, że grunt nie jest własnością miasta bądź nie uzyskano zgody od 
właściciela gruntu. Błędy przy procesie weryfikacji spowodowały, że do realizacji przyjęto 
niedoszacowane zadania, przez co konieczna będzie rezygnacja z części przyjętych zadań 
inwestycyjnych do budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2017 rok. 
Zalecenia pokontrolne: 
- położyć szczególny nacisk na weryfikację wniosków przez wydziały merytoryczne, 
- zwrócić uwagę na własność gruntu, na którym ma być dokonywana inwestycja, 
- zadbać o prawidłowe oszacowanie kosztów inwestycji, 
- sprawdzać, czy każda karta kwalifikacyjna wraca podpisana przez odpowiednie osoby i została 
opatrzona stemplami, 
- dokonać zmian w regulaminie tak, aby wnioskodawca nie musiał sam sobie opiniować wniosku 
jako przedstawiciel rady osiedla czy sołtys. 
 
Zadanie „Kontrola realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach 
powiatu” zaplanowane zostało na II kwartał 2017r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator 
zespołu radna Magdalena Spychalska, członkowie zespołu: radna Małgorzata Zarzycka, radny 
Tadeusz Skarżyński. 
W tym celu przeprowadzono kontrole w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kaliszu 
w zakresie dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od 
środków transportu. Po przeanalizowaniu dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń 
do wykonania budżetu za 2016r. w zakresie powyższych dochodów. Brak wniosków pokontrolnych. 
 
Zadanie „Kontrola realizacji w 2016 r. wydatków budżetu Kalisza - Miasta na prawach 
powiatu” zaplanowane zostało na II kwartał 2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator 
zespołu radny Tadeusz Skarżyński, członkowie zespołu: radny Roman Piotrowski, 
radny Martin Zmuda. 
W tym celu przeprowadzono kontrole w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Kaliszu jednego wybranego zadania inwestycyjnego oraz kontrolę wydatku 
majątkowego udzielonego za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Kaliszu na zadanie pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Kaliszu”. Kontroli został 
poddany również wydatek bieżący udzielony za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu 
i Turystyki na zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie”. Po przeanalizowaniu całości dokumentacji 
Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2016r. w zakresie wydatków. 
Brak wniosków pokontrolnych. 
 
Zadanie „Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.” 
zaplanowane zostało na II kwartał 2017r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny 
Dariusz Witoń, członkowie zespołu: radny Tadeusz Skarżyński, radna Małgorzata Zarzycka. 
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 
31.12.2016 roku. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie 
wypracowano wniosków pokontrolnych. 
 
Zadanie „Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2016 r., 
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości 
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń” zaplanowane zostało na II kwartał 2017 r. Skład 
Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Dariusz Witoń, członkowie zespołu: radna 
Małgorzata Zarzycka, radny Krzysztof Ścisły. 
W ramach tego zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia: 
-  kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (emisja obligacji) przez Prezydenta Miasta Kalisza 
w 2016 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 2016 r.” zaplanowano na II kwartał 
2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna Kamila Majewska, członkowie 
zespołu: radna Magdalena Spychalska, radny Dariusz Witoń. 
Kontrolą objęto zgodność danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta 
na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. w zakresie Rozdziału III – Mienie w układzie 
podmiotowym, Rozdziału V – Mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, rozdziału VI – 
Dochody z mienia uzyskane w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 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 2016 r. zaplanowano na II kwartał 2017 r. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 
maja 2017 r. pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2016 
rok i podjęła uchwałę nr 0012.1.316.2017 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Kalisza za 2016 rok, która wraz z opinią nr 0012.1.315.2017 w sprawie 
wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2016 rok została przekazana 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 30 maja 2017 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 2016 r. uznając, że wniosek jest sporządzony zgodnie z przepisami prawa 
i uzasadniony.     
 
Zadanie „Kontrola realizacji wniosków przyj ętych uchwałami Rady z kontroli 
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016.” 
zaplanowane zostało na IV kwartał 2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu - 
radny Martin Zmuda, członkowie zespołu: radny Tadeusz Skarżyński, radny Roman Piotrowski. 
Komisja pozytywnie oceniła sposób przystąpienia do realizacji wniosków pokontrolnych i nie 
wniosła zastrzeżeń. 
 
Zadanie „Kontrola realizacji umów zawartych pomi ędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym 
przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza pana Piotra Kościelnego, a panem Marcinem 
Andrzejewskim” zaplanowane zostało na IV kwartał 2017 r. W toku postępowania Komisja 
Rewizyjna podjęła dwa wnioski w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznych przez 
odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego. Zarówno kontrola przeprowadzona przez stanowisko do 
spraw audytu wewnętrznego jak i kontrola dokonana przez stanowisko do spraw kontroli 



wewnętrznej Urzędu Miejskiego analizowały umowy zawarte przez miasto Kalisz 
z panem Marcinem Andrzejewskim oraz ich realizację. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
23.11.2017 r. opinią nr 0012.1.365.2017 postanowiła przyjąć za własne ustalenia dokonane przez 
stanowisko do spraw audytu wewnętrznego oraz stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej na 
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w zakresie „Kontroli realizacji umów zawartych pomiędzy 
Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza pana Piotra Kościelnego, 
a panem Marcinem Andrzejewskim”. 
 
Zadanie „Kontrola Miejskiego Zarz ądu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w zakresie zadania 
inwestycyjnego – likwidacja osuwiska przy ul. Łódzkiej” zaplanowane zostało na IV kwartał 
2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu - radny Tadeusz Skarżyński, członkowie 
zespołu: radny Roman Piotrowski, radny Martin Zmuda. 
Przedmiotem kontroli była realizacja wydatków budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 
w zakresie zadania inwestycyjnego umieszczonego w Dziale 600 Transport i Łączność, Rozdział 
60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu pn. „Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu 
na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do 
km 274+877)”. 
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowano 
wniosków pokontrolnych. 
 
 
Zadanie „Kontrola procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto 
Kalisz zadania pod nazwą modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-
199 w Kaliszu” zaplanowane zostało na IV kwartał 2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: 
koordynator zespołu radna Magdalena Spychalska, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, 
radny Adam Koszada. Ze względu na brak dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli 
Komisja Rewizyjna w dniu 23 listopada podjęła wniosek nr 0012.1.359.2017 w sprawie wydłużenia 
kontroli do czasu zwrotu akt sprawy przez sąd I instancji. 
 
Zadanie „Kontrola jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek” 
zaplanowane zostało na III kwartał 2017 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu: radny 
Martin Zmuda, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Tadeusz Skarżyński. W toku 
przeprowadzonej kontroli zespół przeanalizował pod względem formalno-prawnym wszystkie 
uchwały podejmowane przez Radę Osiedla Zagorzynek oraz dokonał analizy faktur kosztowych. 
Dokonano także analizy wewnętrznego funkcjonowania Rady Osiedla. Zespół kontrolny stwierdził, 
że konflikt w Radzie Osiedla mógł zostać zażegnany przez zmianę formy informowania radnych 
o spotkaniach lecz prezydium Rady Osiedla nie podjęło działań w tym kierunku, co mogło 
przyczynić się do rezygnacji radnych z członkostwa w Radzie Osiedla. 
 
Zadanie „Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza”. 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 6 skarg na działalność Prezydenta Miasta Kalisza 
oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 
 
Dwie skargi, które pozostały z poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. wpłynęły 
w roku 2016, a zostały rozpatrzone w roku 2017: 
- Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXIII/430/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza Kalisza uznała skargę za zasadną, 
- Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXVI/451/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi  na działalność Prezydenta Miasta Kalisza uznała skargę za bezzasadną. 
 
1. Dnia 13 lutego 2017r. do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność dyrektora 



Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest tryb 
przeprowadzenia przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu dobrowolnej 
zamiany mieszkań, o których mowa w skardze. 

 W wyniku rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXXVI/465/2017 z dnia 
30 marca 2017 r. uznała skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
uchwały. 

 
2.  Dnia 21 marca 2017 r., do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność dyrektora 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest nienależyte 
wykonywanie zadań przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. 
Skarżąca kwestionuje m.in. sposób naliczenia stażu pracy, ustalenia terminu przyznania nagrody 
jubileuszowej, niewypłacenia zaległych należności, organizacji pracy nauczyciela, zasadność 
zatrudniania asystenta nauczyciela. W piśmie znalazła się również kwestia zmuszania 
nauczyciela do składania wyjaśnień za używanie karty wejściowej do szkoły.   

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. podjęła wniosek o zawieszeniu 
postępowania do czasu zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Pracy. Na 
posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Komisja podjęła wniosek o wznowieniu postępowania 
skargowego. Uchwałą nr XLIII/550/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w  Kaliszu, Rada Miejska 
Kalisza uznała, że skarga jest bezzasadna. 

 
3.  Dnia 19 maja 2017 r., za pośrednictwem Wiceprezydenta Miasta Kalisza, do Rady Miejskiej 

Kalisza wpłynęła skarga z dnia 11 maja 2017r. na działalność dyrektora Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest nieudzielenie odpowiedzi na 
pismo z dnia 8 marca 2017 r. Dnia 28 września 2017 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę 
nr XLIII/551/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność   dyrektora Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu uznając skargę za bezzasadną. 

 
4. Dnia 8 sierpnia 2017r. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęła skarga na 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest 
zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XLIV/560/2017 z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu uznała skargę za bezzasadną. 

 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Kalisza 

        /.../ 
           Andrzej Plichta 

 


