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Protokół Nr 0012.1.21.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 15 marca 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja  na  temat  „Kontroli  realizacji  umowy  zawartej  pomiędzy

Prezydentem  Miasta  Kalisza  a  Romanem  Rutkowskim  prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą: Roman Rutkowski Architekci  z siedzibą
we  Wrocławiu  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej
szczegółowego  opracowania  pracy  konkursowej  dla  Głównego  Rynku  oraz
Nowego Rynku wraz z łączącą je ul. Kanonicką”. Termin kontroli I kwartał
2021 r.

4. Informacja  na  temat  „Kontroli  procedury  i  kolejnych  etapów  związanych
z wyłonieniem projektanta płyty Głównego Rynku - „Rewitalizacja Głównego
Rynku”  do momentu  przekazania  tego  projektu”.  Termin  kontroli  I  kwartał
2021 r. 

5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
6. Korespondencja:

-  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przekazujące  wniosek  mieszkańca
o przeprowadzenie kontroli.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

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



Ad.3. i ad 4. Informacja na temat „Kontroli realizacji umowy zawartej pomiędzy
Prezydentem Miasta Kalisza a Romanem Rutkowskim prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą: Roman Rutkowski Architekci z siedzibą we Wrocławiu
na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania
pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je
ul.  Kanonicką”.  Termin  kontroli  I  kwartał  2021  r.,  Informacja  na  temat
„Kontroli procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta
płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”  do  momentu
przekazania tego projektu”. Termin kontroli I kwartał 2021 r. 
Przewodniczący  Komisji  poprosił  koordynatora  zespołu,  radnego  Sławomira
Lasieckiego  o  przedstawienie  informacji  na  temat  stopnia  zaawansowania  prac
zespołów kontrolnych. 
Radny Sławomir Lasiecki wspomniał o kontroli, która została rozpoczęta w ubiegłym
roku, ale nie została zakończona ze względu na utrudnioną możliwość spotkania się
członków zespołu. Kontrola jest w dość zaawansowanym stadium, Koordynator wraz
z  Przewodniczącym  Komisji  odbyli  spotkanie  zespołu  kontrolnego,  przewidują,
że zakończenie obu kontroli nastąpi z końcem tego miesiąca, czyli z końcem kwartału.
Radny  wyraził  przekonanie,  że  kontrola  zostanie  zakończona  zgodnie  z  planem
przeprowadzanych kontroli.  
Przewodniczący  Komisji  wspomniał,  że  równolegle  trwa  kontrola  na  temat
wyłonienia  projektanta płyty Głównego Rynku -  „Rewitalizacja  Głównego Rynku”
do  momentu  przekazania  tego  projektu”.  Zgodnie  z  planem  kontrole  zostaną
zakończone  w  pierwszym  kwartale,  jeśli  będą  wnioski  pokontrolne,  to  na  sesji
kwietniowej będą poddane pod głosowanie.  

Ad.5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
Przewodniczący wspomniał, że pozostałe kontrole trwają zgodnie z harmonogramem. 

Ad.6. Korespondencja:
-  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  przekazujące  wniosek  mieszkańca
o przeprowadzenie kontroli.
- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza  na wniosek nr 0012.1.103.2021 Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza z dnia 4.02.2021 r. 

Komisja  podjęła  następujący  wniosek,  zaproponowany  przez  Przewodniczącego
Komisji: 

Po  zapoznaniu  się  z  odpowiedzią  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek
nr  0012.1.103.2021 Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Kalisza  z  dnia  4.02.2021 r.,
Komisja uznaje odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza za wyczerpującą i  nie widzi
potrzeby wprowadzania wnioskowanej kontroli  do planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza na 2021 r. 

Komisja  zwraca  się  z  prośbą  do  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Kalisza
o przesłanie przedmiotowej odpowiedzi osobie zainteresowanej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu.
Komisja jednomyślnie przyjęła zaproponowany wniosek: 5 głosów za (5 obecnych).



-  pismo WGM.6840.01.0009.2020.KŻ,  D2021.02.02068 Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 17 lutego 2021 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej
w Kaliszu  przy  ul.  Częstochowskiej  212h  –  24.03.2021  r.  godz.  10.00,  spotkanie
komisji przetargowej -18.03.2021 r. o godz. 12.00.
Do udziału w ww przetargu zgłosił się radny Sławomir Lasiecki.
W  związku  z  problemami  technicznymi  w  systemie  eSesja  przystąpiono
do głosowania w formie tradycyjnej poprzez podniesienie ręki. Kandydatura radnego
Sławomira Lasieckiego została jednomyślnie przyjęta - 5 głosów za (5 obecnych).   

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Brak.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie, dziękując za udział. 

Protokołowała:      Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska /-/               Komisji Rewizyjnej 
15.03.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/


