
KRM.0012.01.0006.2020
D2020.11.01941

Protokół Nr 0012.1.18.2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 12 listopada 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie składu zespołu do przeprowadzenia „Kontroli okoliczności, w tym

między innymi postępowań przetargowych związanych z utworzeniem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Kalisza oraz planami
utworzenia  PSZOK-ów  przez  Miasto  Kalisz  lub  spółki,  w  których  Miasto
Kalisz jest większościowym udziałowcem”.

4. Korespondencja
 pismo  WGM.6840.01.0035.2018.JS,  D2020.10.00608  z  dnia

21  października  2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej  RMK do udziału  w przetargu na  sprzedaż  nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 30;

 pismo z dnia. 26.10.2020 r. ws przeprowadzenia kontroli przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta Kalisza;

 pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 października 2020 r.
ws. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady
Miasta Kalisza.

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

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Radosław
Kołaciński, który powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu zorganizowanym
w trybie zdalnym. 

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



Ad.3.  Powołanie  składu  zespołu  do  przeprowadzenia  „Kontroli  okoliczności,
w  tym  między  innymi  postępowań  przetargowych  związanych  z  utworzeniem
Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  dla  Miasta  Kalisza
oraz planami utworzenia PSZOK-ów przez Miasto Kalisz lub spółki, w których
Miasto Kalisz jest większościowym udziałowcem”.
Powołano zespół kontrolny do przeprowadzenia „Kontroli okoliczności, w tym między
innymi postępowań przetargowych związanych z  utworzeniem Punktu Selektywnej
Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  dla  Miasta  Kalisza  oraz  planami  utworzenia
PSZOK-ów  przez  Miasto  Kalisz  lub  spółki,  w  których  Miasto  Kalisz  jest
większościowym udziałowcem” w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński,
- radny Marcin Małecki,
- radny Tomasz Bezen.
Na koordynatora zespołu wybrano radnego Radosława Kołacińskiego.    
Głosowanie: 4 głosy za, 1 brak głosu (5 obecnych). 

Ad.4. Korespondencja:
Przewodniczący  komisji  zaproponował  wspólną  odpowiedź  na  pisma:
pana  ████* z  dnia  26.10.2020  r.  ws  przeprowadzenia  kontroli
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 29 października 2020 r. ws. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta Kalisza.
„Po  szczegółowym  zapoznaniu  się  i  omówieniu  pisma  pana  ████*
z dnia 26.10.2020 r. oraz pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
29.10.2020  r.  w  sprawie  wniosku  o  przeprowadzenie  przez  Komisję  Rewizyjną
kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a biurem
architektonicznym Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na zagospodarowanie
Głównego  Rynku,  Nowego  Rynku  i  ul.  Kanonickiej  w  Kaliszu  komisja  podjęła
decyzję, iż z uwagi na stan epidemii, wiele zadań wpisanych do planu pracy Komisji
na  2020  r.  oraz  krótki  czas  do  końca  roku  nie  ma  możliwości  rzetelnego
przeprowadzenia  ww.  kontroli  w  2020  r.  Jednocześnie  Komisja  zapewnia,
że przedstawiając propozycje do planu pracy Komisji na 2021 rok rozważy możliwość
wprowadzenia ww. kontroli.”.
Propozycja  odpowiedzi  została  jednomyślnie  pozytywnie  przyjęta:  5  głosów  za
(5 obecnych).

Następnie  Przewodniczący  poinformował  o  piśmie  WGM.6840.01.0035.2018.JS,
D2020.10.00608 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie
delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza  do  udziału
w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 30;
W związku z brakiem chętnych, nie wyłoniono 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, dziękując za udział. 

Protokołowała:         Przewodniczący 
Justyna Dziedzic /-/           Komisji Rewizyjnej
12.11.2020 r.                           Rady Miasta Kalisza

     Radosław Kołaciński /-/

* Wyłączenie  jawności  w zakresie  danych  osobowych,  na  podstawie  art.  5  ust.  2  z  dnia
6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  jawność  wyłączyła  Katarzyna
Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.


