
KRM.0012.01.0001.2021
D2021.01.02454

Protokół Nr 0012.1.19.2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 20 stycznia 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza

na 2021 rok.
4. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady

Miasta Kalisza na 2021 r.
5. Powołanie  zespołów  kontrolnych  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza

do przeprowadzenia kontroli: 
1)  Kontrola realizacji umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza

a Biurem Architektonicznym Roman Rutkowski  Architekci  z  Wrocławia
na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  szczegółowego
opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku
wraz  z  łączącą  je  ul.  Kanonicką  w  Kaliszu.  Termin  przeprowadzenia
kontroli: I kwartał 2021 r.,

2)  Kontrola  procedury  i  kolejnych  etapów  związanych  z  wyłonieniem
projektanta  płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”
do momentu przekazania tego projektu. Termin przeprowadzenia kontroli:
I kwartał 2021 r.,

3)  Kontrola realizacji  w 2020 r.  dochodów budżetu Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

4)  Kontrola  realizacji  w 2020 r.  wydatków budżetu Miasta Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

5)  Kontrola  sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 r.
Termin przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

6) Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2020
r.,  terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola
wysokości  udzielonych  przez  Prezydenta  Miasta  poręczeń.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

7)  Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego  Miasta  Kalisza  na  dzień  31  grudnia  2020  r.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.



8) Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

9)  Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych
w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

10) Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w ZDM w Kaliszu.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

11)  Kompleksowa  kontrola  w  Wydziale  Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury w Urzędzie Miasta Kalisza. Termin przeprowadzenia kontroli:
I-IV kwartał 2021 r.

12)  Kompleksowa  kontrola  w  KLA  Sp.  z  o.o.  Termin  przeprowadzenia
kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

13)  Kontrola  procesu  windykacji  w  Miejskim  Zarządzie  Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu.  Termin przeprowadzenia  kontroli:  I-IV kwartał
2021 r.

14)  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego  oraz  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  promocji
miasta. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

15)  Kontrola 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”. Termin kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

6. Korespondencja:
 pismo D2020.12.00984 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem

Urzędu Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2020 r. dot. realizacji przetargu
na  zbycie  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu  przy  ul.  Kowalskiej,
w obrębie 058 Rajsków – Komisja przyjęła do wiadomości,

 pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 października 2020 r.
ws. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady
Miasta Kalisza – Komisja przyjęła do wiadomości,

 pismo KRM.0004.0097.2020, D2020.12.03986 Przewodniczącego Rady
Miasta  Kalisza z dnia  29 grudnia  2020 r.  skierowane do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Komisja przyjęła do wiadomości,

 pismo  mieszkańca  z  dnia  23.11.2020  r.  ws  kontroli  umowy  zawartej
pomiędzy  Prezydentem  Miasta  Kalisza  a  Biurem  Architektonicznym
Roman Rutkowski Architekci z Wrocławia na wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej
dla  Głównego  Rynku  oraz  Nowego  Rynku  wraz  z  łączącą  je
ul. Kanonicką w Kaliszu,

 pismo  WGM.6840.01.0009.2020.KŻ,  D2020.11.01247  z  dnia
30 listopada 2020 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
RMK  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej
w Kaliszu  przy  ul.  Częstochowskiej  212h –  20.01.2021 r.  -  Komisja
przyjęła do wiadomości, 

 pismo  WGM.6840.01.0019.2019.HM,  D2020.12.01412  z  dnia
10 grudnia 2020 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej



RMK  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej
w  Kaliszu  przy  ul.  Żelaznej  11  –  21.01.2021  r.  -  Komisja  przyjęła
do wiadomości,

 pismo WGM.6840.01.0032.2020.RS, D2020.11.00606 z dnia 15 grudnia
2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  RMK
do  udziału  w  przetargu  na  zbycie  lokalu  mieszkalnego  położonego
w Kaliszu przy ul.  Świętego Stanisława 6 – 27.01.2021 r.  -  Komisja
przyjęła do wiadomości,

 pismo WGM.6840.01.0026.2019.KŻ, D2020.12.02546 z dnia 16 grudnia
2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  RMK
do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu
przy  ul.  Warszawskiej  18  –  27.01.2021  r.  -  Komisja  przyjęła
do wiadomości.

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. Przewodniczący wspomniał,
że  ze  względu  na  problemy  techniczne  głosowanie  będzie  się  odbywało  poprzez
podniesienie ręki dlatego zarządził włączenie przez wszystkich radnych kamer w celu
umożliwienia wizualizacji wyników głosowania. 

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

Ad.3.  Zgłaszanie  propozycji  do  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta
Kalisza na 2021 rok.
Przewodniczący  Komisji  wspomniał,  że  przedstawione  propozycje  opierają  się
w głównej mierze na kontynuacji kontroli z poprzedniego roku.
W związku z brakiem uwag do przedstawionych propozycji do planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2021 r. przystąpiono do głosowania: 5 głosów za,
(5 obecnych). 
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  rozszerzenie  porządku  obrad  o  projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
na 2021 rok - w punkcie 4.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych).
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  rozszerzenie  porządku  obrad  o  punkt  nr  5
Powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza, pozostałe
punkty ulegają przesunięciu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych).



Ad.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kalisza na 2021 r.
Przedstawiony  projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany  –
5 głosów za (5 obecnych).

Ad.5. Powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
do przeprowadzenia kontroli: 
1)  Kontrola  realizacji  umowy  zawartej  pomiędzy  Prezydentem  Miasta  Kalisza

a  Biurem  Architektonicznym  Roman  Rutkowski  Architekci  z  Wrocławia
na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania
pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je
ul. Kanonicką w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu,
- radny Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- radny Tomasz Bezen – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

2)  Kontrola  procedury  i  kolejnych  etapów związanych  z  wyłonieniem projektanta
płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”  do  momentu
przekazania tego projektu. Termin przeprowadzenia kontroli: I kwartał 2021 r.,

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu,
- radny Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

3)  Kontrola  realizacji  w  2020  r.  dochodów  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu,
- radny Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

4)  Kontrola  realizacji  w  2020  r.  wydatków  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu,
- radny Radosław Kołaciński – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

5) Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 r. Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:



- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

6) Kontrola  zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2020 r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń. Termin przeprowadzenia kontroli:
II kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

7) Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta  Kalisza  na  dzień  31  grudnia  2020  r.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:
II kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

8) Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu. Termin
przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Tomasz Bezen – członek zespołu.
Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymał się od głosu (5 obecnych). 

9)  Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych
w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Tomasz Bezen – członek zespołu.
Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymał się od głosu (5 obecnych). 

10) Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w ZDM w Kaliszu. Termin
przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.



Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

11)  Kompleksowa  kontrola  w  Wydziale  Budownictwa,  Urbanistyki
i  Architektury  w  Urzędzie  Miasta  Kalisza.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:
I-IV kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

12)  Kompleksowa  kontrola  w  KLA  Sp.  z  o.o.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:
I-IV kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

13)  Kontrola  procesu  windykacji  w  Miejskim Zarządzie  Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Marcin Małecki– koordynator zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Radosław Kołaciński – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

14)  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego oraz  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w zakresie promocji  miasta.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2021 r.

Powołano zespół kontrolny w następującym składzie:
- radny Marcin Małecki– koordynator zespołu,
- radny Tomasz Bezen – członek zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu,
- radny Radosław Kołaciński – członek zespołu.
Głosowanie: 4 za, 1 wstrzymujący się (5 obecnych). 

15)  Kontrola  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 w następującym składzie:
- radny Radosław Kołaciński – koordynator zespołu,
- radny Marcin Małecki – członek zespołu,
- radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu.
Głosowanie: 5 za (5 obecnych). 

Ad.6. Korespondencja:
 pismo D2020.12.00984 Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem

Urzędu  Miasta  Kalisza  z  dnia  18  grudnia  2020  r.  dot.  realizacji  przetargu
na zbycie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Kowalskiej, w obrębie 058
Rajsków,

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

 pismo KRM.0004.0097.2020, D2020.12.03986 Przewodniczącego Rady
Miasta  Kalisza  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  skierowane  do  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Poznaniu,

 pismo  mieszkańca  z  dnia  23.11.2020  r.  ws  kontroli  umowy  zawartej
pomiędzy  Prezydentem  Miasta  Kalisza  a  Biurem  Architektonicznym  Roman
Rutkowski  Architekci  z  Wrocławia  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku
oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ul. Kanonicką w Kaliszu,

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt odpowiedzi na przedmiotowe pismo.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 20 stycznia

2021 r.  po zapoznaniu  się  i  omówieniu  pisma pana  ████* z dnia  23.11.2020 r.
informuje, jak niżej.

Dnia  20.01.2021  r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2021
rok. 

W  planie  pracy  jest  ujęta  „Kontrola  realizacji  umowy  zawartej  pomiędzy
Prezydentem  Miasta  Kalisza  a  Biurem  Architektonicznym  Roman  Rutkowski
Architekci  z  Wrocławia  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej
szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego
Rynku  wraz  z  łączącą  je  ul.  Kanonicką  w  Kaliszu”,  która  zaplanowana  jest
na I  kwartał  2021 r.,  do planu pracy komisji na I kwartał  2021 r.  została również
wpisana  „Kontrola  procedury  i  kolejnych  etapów  związanych  z  wyłonieniem
projektanta płyty Głównego Rynku - „Rewitalizacja Głównego Rynku” do momentu
przekazania tego projektu.”. 
Komisja jednomyślnie przyjęła przedstawioną opinię – 5 głosów za (5 obecnych). 

 pismo  WGM.6840.01.0009.2020.KŻ,  D2020.11.01247  z  dnia
30 listopada 2020 r.  ws delegowania przedstawiciela Komisji  Rewizyjnej RMK
do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej
w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h – 20.01.2021 r.,



 pismo  WGM.6840.01.0019.2019.HM,  D2020.12.01412  z  dnia
10  grudnia  2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  RMK
do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej
w Kaliszu przy ul. Żelaznej 11 – 21.01.2021 r.,

 pismo WGM.6840.01.0032.2020.RS, D2020.11.00606 z dnia 15 grudnia
2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  RMK
do  udziału  w  przetargu  na  zbycie  lokalu  mieszkalnego  położonego
w Kaliszu przy ul. Świętego Stanisława 6 – 27.01.2021 r.,

 pismo WGM.6840.01.0026.2019.KŻ, D2020.12.02546 z dnia 16 grudnia
2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  RMK
do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu
przy ul. Warszawskiej 18 – 27.01.2021 r.

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
20.01.2021 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.


