
KRM.0012.01.0004.2021
D2021.04.02116

Protokół Nr 0012.1.22.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół z „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”. 

4. Protokół z „Kontroli procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem
projektanta  płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”
do momentu przekazania tego projektu”.

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

- pismo mieszkańca z dnia 1 kwietnia 2021 r. ws kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza.

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  komisji.
W  związku  z  brakiem  tabletu  jednego  z  radnych,  Przewodniczący  zarządził
głosowanie poprzez podniesienie ręki.  Wspomniał również, że na posiedzeniu będą
poddane pod głosowanie protokoły z kontroli, które zakończyły się zgodnie z planem
pracy Komisji w I kwartale 2021 r.   

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



Ad.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.
Z  uwagi  na  to,  że  wszyscy  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  zapoznali  się
z  protokołem,  Przewodniczący  Komisji  poprosił  koordynatora  zespołu,  Sławomira
Lasieckiego o przedstawienie  konkluzji  protokołu.  Protokoły  są  gotowe,  załączniki
do protokołów są do dyspozycji.  
Koordynator zespołu, radny Sławomir Lasiecki wspomniał, że przedstawione zostały
protokoły pokontrolne z dwóch kontroli,   w przypadku „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”,  kontrolę  przeprowadzono  w  terminie
od 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r., w wyniku kontroli nie wypracowano
wniosków ani zaleceń pokontrolnych.
Protokół przyjęto stosunkiem głosów: 5 za (5 obecnych).  

Ad.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
2021r. 
Przewodniczący  Komisji,  Radosław  Kołaciński  przedstawił  krótko  historię
oraz  sposób  przeprowadzenia  kontroli,  która  trwa  już  kolejną  kadencję.  Osób
z  zespołu  prezydenckiego,  które  czynnie  uczestniczyły  w  realizacji  tego  zadania
nie  ma teraz  w urzędzie,  ale  to  nie  zwalnia  z  analizy  procedury  związanej  z  tym
postępowaniem  przetargowym  co  było  przedmiotem  kontroli.  Zespół  kontrolny
nie wnika w szczegóły dotyczące projektu, bo nie taka jest rola komisji.  Komisja bada
procedury  przetargowe  pod  kątem  zgodności  z  procedurami  i  przepisami  prawa.
Przedmiotem  kontroli  były  procedury  związane  z  aneksowaniem,  z  przyczynami
podpisywania aneksów.    
Koordynator zespołu, Sławomir Lasiecki wspomniał, że kontrolę przeprowadził zespół
kontrolny  wyłoniony  w  ubiegłym  roku  spośród  członków  Komisji  Rewizyjnej.
Na skutek pierwszych dwóch faz pandemii rozpoczęcie kontroli opóźniło się. Kontrola
została rozpoczęta 15 października 2020 r., była prowadzona do 31 grudnia 2020 r.
Nastąpiła  przerwa  do  czasu  uzyskania  nowych  upoważnień  dla  członków Komisji
Rewizyjnej  (przyjęcia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  na  2021r.).  Od 28 stycznia
2021 r.  kontrola została ponownie uruchomiona i trwała do dnia 31 marca 2021 r.
Po przeprowadzonej kontroli nie sformułowano wniosków ani zaleceń pokontrolnych.
Protokół przyjęto stosunkiem głosów: 5 za (5 obecnych).   



Ad.5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
Przewodniczący wspomniał, że pozostałe kontrole trwają zgodnie z harmonogramem.
Przypomniał,  że  zbliżają  się  kontrole  absolutoryjne  celem przygotowania  wniosku
o udzielenie bądź nieudzielenie Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium za 2020 r.  

Ad.6. Korespondencja:
- pismo mieszkańca z dnia 1 kwietnia 2021 r.  ws kontroli  Komisji  Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący wspomniał o treści pisma, w którym mieszkaniec zwraca się z prośbą
o  przekazanie  protokołów  pokontrolnych,  które  dzisiaj  zostały  przyjęte.
Przewodniczący  zaproponował,  żeby  przekazać  mieszkańcowi  wnioskowane
dokumenty, ponieważ nie zawierają informacji, które są objęte tajemnicą. 
Komisja  Rewizyjna  Rady  Miasta  Kalisza  podjęła  wniosek  o  przekazanie  kopii
protokołów  z  kontroli  przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta
Kalisza,  o  które  zwrócił  się  mieszkaniec  pismem  z  dnia  1  kwietnia  2021  r. -
stosunkiem głosów: 5 za (5 obecnych).

-  pismo WGM.6840.01.0002.2019.MJ,  D2021.03.01796  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 15 marca 2021 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w przetargu  dotyczącym sprzedaży  na  własność  lokalu
położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 19 – 21.04.2021 r. godz. 10.00.
Nie oddelegowano przedstawiciela Komisji do udziału w przetargu.

-  pismo  WGM.6840.01.0015.2019.JS,  D2021.03.00972  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 22 marca 2021 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  sprzedaży  nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. F. Chopina 13, 15 i 17 – 27.04.2021 r. godz. 10.00.
Nie oddelegowano przedstawiciela Komisji do udziału w przetargu.

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 
19.04.2021 r.   Rady Miasta Kalisza 

 Radosław Kołaciński /-/


