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Protokół Nr 0012.1.70.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 21 grudnia 2017 roku .

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z „Kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady

z  kontroli  przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  Kalisza
w roku 2016.”

4. Przyjęcie sprawozdania z „Kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w  Kaliszu  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  –  likwidacja  osuwiska  przy
ul. Łódzkiej.”

5. Projekt  uchwały  w sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  Kalisza
zbadania skargi pana ■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

6. Powołanie  składu  zespołu  Komisji  Rewizyjnej  do  zbadania  skargi  pana
■                 ** na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

7. Korespondencja:
 pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07  D2017.11.01816  w  sprawie  delegowania

przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  ustnym
nieograniczonym, dotyczącym zbycia nieruchomości zabudowanej,  położonej przy
ul. Skarszewskiej 106 w Kaliszu.

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

+  skarga pana ■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,  
+ projekt uchwały ws. zbadania skargi ■                 * na działalność Prezydenta Miasta
Kalisza.

*********************************************************************
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Witoń, witając wszystkich
obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty (7 głosów za, 7 obecnych). 
Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania z „Kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami
Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza
w roku 2016.”



Koordynator  zespołu  kontrolnego,  Martin  Zmuda  odczytał  treść  sprawozdania.
W związku  z  brakiem uwag  radni  przeszli  do  głosowania  ws.  przyjęcia  sprawozdania:
(7 głosów za, 7 obecnych).
Ad.  4.  Przyjęcie  sprawozdania  z  „Kontroli  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i Komunikacji  w Kaliszu w zakresie zadania inwestycyjnego – likwidacja osuwiska
przy ul. Łódzkiej.”
Koordynator zespołu kontrolnego, Tadeusz Skarżyński odczytał protokół z kontroli.
Protokół został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana ■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  został  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowany  (7  głosów  za,
7 obecnych).
Ad.  6.  Powołanie  składu  zespołu  Komisji  Rewizyjnej  do  zbadania  skargi  pana
■                 ** na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Do składu zespołu badającego skargę zgłosili się:
Magdalena Spychalska – koordynator,
Dariusz Witoń – członek zespołu,
Adam Koszada – członek zespołu.
Skład zespołu został jednomyślnie pozytywnie przyjęty (7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 7. Korespondencja.
 pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07  D2017.11.01816  w  sprawie  delegowania
przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  ustnym  nieograniczonym,
dotyczącym zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Skarszewskiej 106 w
Kaliszu.
Podjęto decyzję o delegowaniu radnego do udziału w przetargu na kolejnym posiedzeniu
komisji.
Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  w  poprzednim  dniu  wpłynęła  skarga  na
działalność Prezydenta Miasta Kalisza złożona przez pana ■                 *. Skargę zbadać
ma  Komisja  Rewizyjna,  więc  przygotowany  został  już  projekt  uchwały  ws.  zbadania
powyższej  skargi.  Przewodniczący  komisji  odczytał  projekt  uchwały,  który  został
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany (7 głosów za, 7 obecnych).
Został również powołany skład zespołu badającego skargę:
Tadeusz Skarżyński – koordynator zespołu,
Dariusz Witoń - członek zespołu,
Kamila Majewska – członek zespołu.
Skład zespołu został jednomyślnie pozytywnie przyjęty (7 głosów za, 7 obecnych).
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  komisji  Dariusz  Witoń  zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:   Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/        Komisji Rewizyjnej 
21.12.2017 r.                           Rady Miejskiej Kalisza

                       Dariusz Witoń
/-/



* 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 Miejskiej.


