
KRM.0012.01.0001.2020
D2020.01.02359

Protokół Nr 0012.1.13.2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 21 stycznia 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie  zespołów  kontrolnych  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Kalisza

do przeprowadzenia kontroli:
1)  Kontrola  realizacji  w  2019r.  dochodów  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin

przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020 r.
2)  Kontrola  realizacji  w  2019r.  wydatków  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin

przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020r.
3)  Kontrola  sprawozdań  finansowych  sporządzonych  na  dzień  31.12.2019r.

Termin przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020r.
4)  Kontrola  zobowiązań  zaciągniętych  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza

w 2019r.,  terminowości  spłat  rat  kredytów i  pożyczek wraz z  odsetkami,
kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń. Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020r.

5)  Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego  Miasta  Kalisza  na  dzień  31  grudnia  2019r.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020r.

6)  Kontrola  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza w roku
2019.Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020r.

7) Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020r.

8)  Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych
w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020r.

9) Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w MZDiK w Kaliszu.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020r.

10)  Kompleksowa  kontrola  w  Wydziale  Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury w Urzędzie Miasta Kalisza. Termin przeprowadzenia kontroli:
I-IV kwartał 2020r.

11) Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o. Termin przeprowadzenia kontroli:
I-IV kwartał 2020r.



12)  Kontrola  procesu  windykacji  w  Miejskim  Zarządzie  Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:  I-IV kwartał
2020r.

13)  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego  oraz  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  w  zakresie  promocji
miasta. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020r.

14)  Kontrola  procedury  i  kolejnych  etapów  związanych  z  wyłonieniem
projektanta  płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”
do momentu przekazania tego projektu.  Termin przeprowadzenia kontroli:
I-IV kwartał 2020 r.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  pismo  WGM.6840.01.0035.2018.JS,  D2020.01.00141  Prezydenta  Miasta

Kalisza z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie delegowania przedstawiciela
Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  sprzedaży
nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 30 – 11.02.2020r.
(wtorek) godz. 11.00, s. 36 Ratusz,

-  pismo  WGM.6840.01.0009.2019.JS,  D2020.01.00195  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 15 stycznia 2020 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  sprzedaży  prawa
użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kaliszu przy ul.  Księdza
Józefa Sieradzana 4 – 18.02.2020r. (wtorek) godz. 10.00, Ratusz, s. 36,

-  pismo  WGM.6840.01.0013.2019.AD,  D2019.11.01195  Prezydenta  Miasta
Kalisza  w sprawie delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w przetargu dotyczącym zbycia  spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kaliszu przy
ul. Widok 93/87 – 19.02.2020r. (środa) godz. 11.00, Ratusz, s. 36.  

5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  Radosław
Kołaciński, który powitał wszystkich obecnych. W związku z faktem, iż Komisja liczy
zaledwie 3 członków Przewodniczący zwrócił się z apelem do radnych aby namawiali
swoich klubowych kolegów do zapisania się do tej Komisji, żeby Kluby oddelegowały
kolejnych  członków do  pracy  w tej  komisji.  Zgodnie  ze  Statutem Miasta  zespoły
kontrolne muszą być trzyosobowe. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  3  osoby  za
(3 obecnych). 

Ad.3. Powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
do przeprowadzenia kontroli:
1)  Kontrola  realizacji  w  2019  r.  dochodów  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020 r.



Powołano zespół w składzie: radny Sławomir Lasiecki – Koordynator zespołu, radny
Radosław Kołaciński – członek zespołu,  radny Marcin Małecki  – członek zespołu.
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

2)  Kontrola  realizacji  w  2019  r.  wydatków  budżetu  Miasta  Kalisza.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020 r.
Powołano zespół w składzie: radny Sławomir Lasiecki – Koordynator zespołu, radny
Radosław Kołaciński – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

3)  Kontrola  sprawozdań  finansowych  sporządzonych  na  dzień  31.12.2019  r.
Termin przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

4) Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2019r.,
terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości
dzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń. Termin przeprowadzenia kontroli:
II kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

5)  Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego  Miasta  Kalisza  na  dzień  31  grudnia  2019r.  Termin
przeprowadzenia kontroli: II kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

6)  Kontrola  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  Kalisza  w  roku
2019.Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020 r.
Powołano zespół w składzie: radny Sławomir Lasiecki – Koordynator zespołu, radny
Radosław Kołaciński – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 głosy za (3 obecnych).

7)  Kompleksowa  kontrola  w  wybranych  placówkach  oświatowych  w  Kaliszu.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 głosy za (3 obecnych).



8)  Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych
w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

9)  Kontrola  procesu inwestycyjnego i  organizacji  pracy w MZDiK w Kaliszu.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

10) Kompleksowa kontrola w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
w  Urzędzie  Miasta  Kalisza.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:  I-IV  kwartał
2020r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

11) Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o. Termin przeprowadzenia kontroli:
I-IV kwartał 2020 r.
Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Radosław  Kołaciński  –  Koordynator  zespołu,
radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu, radny Marcin Małecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 osoby za (3 obecnych).

12) Kontrola procesu windykacji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu. Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020 r.
Powołano zespół  w składzie:  radny Marcin Małecki  – Koordynator  zespołu,  radny
Radosław Kołaciński – członek zespołu, radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 głosy za (3 obecnych).

13)  Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie promocji miasta.
Termin przeprowadzenia kontroli: I-IV kwartał 2020 r.
Powołano zespół  w składzie:  radny Marcin Małecki  – Koordynator  zespołu,  radny
Radosław Kołaciński – członek zespołu, radny Sławomir Lasiecki – członek zespołu. 
Głosowanie: 3 głosy za (3 obecnych).

14)  Kontrola  procedury  i  kolejnych  etapów  związanych  z  wyłonieniem
projektanta  płyty  Głównego  Rynku  -  „Rewitalizacja  Głównego  Rynku”
do  momentu  przekazania  tego  projektu.  Termin  przeprowadzenia  kontroli:
I-IV kwartał 2020 r.
Przewodniczący  Komisji  Radosław  Kołaciński  dodał,  że  to  jest  kwestia  związana
z poprzednim projektem związanym z rewitalizacją a nie z tą koncepcją, która teraz
została wybrana.



Powołano  zespół  w  składzie:  radny  Sławomir  Lasiecki  –  Koordynator  zespołu,
radny  Radosław  Kołaciński  –  członek  zespołu,  radny  Marcin  Małecki  –  członek
zespołu. 
Głosowanie: 3 głosy za (3 obecnych). 

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  pismo  WGM.6840.01.0035.2018.JS,  D2020.01.00141  Prezydenta  Miasta  Kalisza

z  dnia  8  stycznia  2020  r.  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej
w Kaliszu przy ul. A. Asnyka 30 – 11.02.2020 r. (wtorek) godz. 11.00, s. 36 Ratusz,

Nikogo nie oddelegowano do udziału w/w przetargu.
 
-  pismo  WGM.6840.01.0009.2019.JS,  D2020.01.00195  Prezydenta  Miasta  Kalisza

z  dnia  15  stycznia  2020  r.  ws  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej
do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  sprzedaży  prawa  użytkowania  wieczystego
gruntów położonych w Kaliszu przy ul. Księdza Józefa Sieradzana 4 – 18.02.2020r.
(wtorek) godz. 10.00, Ratusz, s. 36,

Do udziału w w/w przetargu delegowano radnego Sławomira Lasieckiego. 
Głosowanie 3 głosy za (3 obecnych).

-  pismo WGM.6840.01.0013.2019.AD,  D2019.11.01195 Prezydenta  Miasta  Kalisza
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza
do udziału w przetargu dotyczącym zbycia spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego położonego w Kaliszu przy ul. Widok 93/87 – 19.02.2020r.
(środa) godz. 11.00, Ratusz, s. 36.

Nikogo nie oddelegowano do udziału w w/w przetargu.

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński 
zamknął posiedzenie, dziękując za udział i dyskusję. 

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
21.01.2020 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/


