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Protokół Nr 0012.1.7.2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie

absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu  wykonania  budżetu
Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2018 r.

4. Korespondencja.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński, który
powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

Ad.3.  Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Kalisza  z  tytułu  wykonania  budżetu
Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2018 r.

Przewodniczący  Radosław  Kołaciński  wspomniał,  że  w  piątek  wszyscy  otrzymali
projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w sprawie wykonania budżetu
Miasta  Kalisza  za  2018  rok  dlatego  Przewodniczący  przedstawił  tylko  konkluzję
wspomnianego dokumentu. 
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad przedstawioną opinią.
Radni  jednomyślnie  wyrazili  pozytywną opinię  o  wykonaniu  budżetu  za  2018 rok
(4 głosy za, 4 obecnych).    

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kalisza w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za
2018 rok.



Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  zapytał  Prezydenta  Miasta  czy  jest
zadowolony z wykonania tego budżetu?
Pan Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza odpowiedział, że służby pracują,
także wszystko jest w porządku. Prezydent poprosił o pozytywne ustosunkowanie się
Komisji do wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
Przewodniczący zapewnił, że Komisja będzie głosowała w oparciu o dokumenty a nie
o sympatie czy antypatie. 
Radny  Mirosław  Gabrysiak  wspomniał,  że  co  prawda  to  był  budżet  Prezydenta
Grzegorza  Sapińskiego  ale  obecny  Prezydent  w  miesiąc  zrobił  bardzo  dużo,  bo
wprowadził autopoprawki, które ten budżet poprawiły.
Prezydent zaznaczył, że gdy zmienia się prezydent to nie wyrzuca się całego budżetu.
To nie jest jakiś autorski budżet pana Sapińskiego, tam weszły zadania,  które były
przygotowywane przez różne wydziały. Wydziały przygotowują zadania na podstawie
potrzeb mieszkańców. A często, żeby jakaś inwestycja weszła do budżetu to trwa ze
dwa, trzy lata. Prezydent przyznał, że niektóre propozycje, które w jego ocenie były
nieuzasadnione, zostały wykreślone. W zamian pojawiły się nowe, bardzo ważne dla
mieszkańców. Wśród nich znalazły się również sprawy, które pojawiły się w kampanii
wyborczej,  a  mieszkańcy  oczekiwali  ich  realizacji.  To  też  nie  jest  tak,  że  w tym
budżecie nie wprowadzano zmian, ale te zmiany były małe,  także zdaniem Prezydenta
to było odpowiedzialne podejście do tego, żeby nie wywracać całej struktury samego
budżetu. Prezydent wyraził nadzieję, że już niebawem nowe władze będą miały okazję
wykazać się i  wtedy będzie już można powiedzieć, czy prezydent zrobił dużo, czy
mało. Natomiast to była sytuacja przejściowa i Prezydent wyraził nadzieję, że radni
podejdą do tego w taki sposób, że ta praca która została wykonana z tym budżetem,
szła w dobrym kierunku.    
Pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta  przypomniała, że absolutorium jest udzielane za
realizację budżetu roku 2018. Wprawdzie nowy Prezydent działał w zasadzie miesiąc
w tym budżecie,  natomiast nie wypadałoby - żeby w tym momencie budżet,  kiedy
oceniany jest w całości, a który został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę
Obrachunkową  -  żeby  mówić,  że  jest  to  absolutorium  dla  Prezydenta  Grzegorza
Sapińskiego.  Absolutorium  jest  udzielane  w  tej  chwili,  i  jest  udzielane  nowemu
Prezydentowi.  Pani Skarbnik powiedziała,  że mimo, że Pan Prezydent nie miał  do
czynienia  z  finansami  publicznymi,  to  już  w  pierwszym  miesiącu  starał  się  jak
najlepiej  zapoznać  z  tym  wszystkim  i  realizować.  Tak  jak  Pan  Prezydent  mówił
wcześniej nie było takiej potrzeby wywracania całego budżetu bo wiadomo, że ten
budżet roku 2018 przez cały rok uwzględniał propozycje państwa radnych, wnioski,
które  wpływały  od  mieszkańców  i  wszystkie  te  rzeczy,  które  były  wprowadzane
poprzez  np.  zadania  z  dofinansowaniem  udziału  środków  unijnych,  gdzie  Miasto
aplikowało  o  te  środki  i  były  to  rzeczy  pozytywnie  ocenione.  Pani  Skarbnik
powiedziała, że Komisja Rewizyjna, która przygotowuje wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej  powinna  wziąć  to  pod  uwagę  i  również  poprosiła  o  udzielenie
absolutorium panu Prezydentowi.         
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2018 rok
– 4 za, 4 obecnych.  
    



 Ad.4. Korespondencja.
-  pismo  WGM.MH.722410-0033/10,  D2019.05.01620  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia  29 maja  2019 r.  ws delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miasta  Kalisza  –  na  zasadzie  obserwatora  -  do  udziału  w  przetargu  w  sprawie
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy
ul. Szczypiornickiej 80 i 80a oraz przy ul. Radosnej 2 i 6 – 3.07.2019 r., godz. 10.00, s.
36, Ratusz.
Nie  oddelegowano  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  wyżej
wymienionym przetargu. 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
10.06.2019 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/


