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Protokół Nr 0012.1.63.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 czerwca 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  kwalifikacji  wniosków  do  Budżetu

Obywatelskiego.
4. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.
5. Wybór składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza:

-  Kontrola  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  Kalisza
w roku 2016 (III kwartał 2017r.),
- Kontrola realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym
przez  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  Piotra  Kościelnego,
a Panem                               * (III kwartał 2017r.),
- do zbadania skargi pani                        * na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
- do zbadania skargi pana                     * na działalność dyrektora Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

6. Korespondencja:
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wydelegowania  przedstawicieli
Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargach.

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

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



Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji Rewizyjnej Dariusz Witoń, witając
wszystkich obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli porządek obrad (8 osoby za, 8 obecnych).
Ad.  3.  Przyjęcie  sprawozdania  z  Kontroli  kwalifikacji  wniosków  do  Budżetu
Obywatelskiego.
Radna Małgorzata Zarzycka zwróciła uwagę na fragment sprawozdania, w którym powinna
być dokonana poprawka. Ze względu na nieobecną jeszcze radną Kamilę Majewską, która
jest Koordynatorem Zespołu w tejże kontroli, zaproponowano by  omówienie i głosowanie
nad protokołem odbyło się w dalszej części posiedzenia.  
Ad. 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.
Radny  Roman  Piotrowski  zapytał,  czy  przy  tej  kontroli  jest  aż  tak  dużo  pracy,
że  trzeba  ją  tyle  odwlekać.  Radna  M.  Spychalska  poinformowała,  iż  jest  ogrom
dokumentów, z którymi trzeba się zapoznać, a dodatkowo trzeba posiąść wiedzę techniczną.
W związku z brakiem kolejnych uwag przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (8 głosów za, 8 obecnych).
Ad. 5. Wybór składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do:
-  Kontroli  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  Kalisza
w roku 2016 (III kwartał 2017r.),
Wyłoniono skład zespołu Komisji Rewizyjnej, który zajmie się zbadaniem skargi:
- radny Martin Zmuda –  koordynator zespołu,
- radny Adam Koszada –  członek zespołu,
- radny Tadeusz Skarżyński – członek zespołu. 
Skład  zespołu  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany  (8  głosów  za,
8 obecnych).
-  Kontroli  realizacji  umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz,  reprezentowanym
przez  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  Piotra  Kościelnego,
a Panem                           * (III kwartał 2017r.),
Radni  zawiesili  tymczasowo  wybór  składu  zespołu  i  podjęli  decyzję  o  wystąpieniu
z  wnioskiem  formalnym  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  o  przeprowadzenie  Kontroli
realizacji  umów  zawartych  pomiędzy  Miastem  Kalisz  reprezentowanym  przez
Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a Panem                          * (III kwartał
2017r.) przez kontrolę wewnętrzną Urzędu Miejskiego.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie (8 głosów za, 8 obecnych).
- do zbadania skargi pani                            * na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
Przewodniczący  zaznaczył,  iż  w  przypadku  tej  skargi  wypowiedział  się  radca  prawny
i  poinformował,  iż  jest  w  tej  sprawie  kilka  kwestii,  które  Rada  powinna  rozpoznać.
Wszystkie pozostałe kwestie będą badane przez sąd. Przewodniczący poinformował, iż po
odejściu z Komisji Rewizyjnej koordynatora zespołu Krzysztofa Ścisłego, zgadza się sam
przejąć tą funkcję lecz trzeba powołać jeszcze jednego członka składu. Zgłosiła się radna
Magdalena Spychalska. Ostateczny skład zespołu wygląda następująco:
-radny Dariusz Witoń – koordynator zespołu,
-radna Magdalena Spychalska – członek zespołu,
-radny Roman Piotrowski – członek zespołu.



Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem. Skład zespołu został jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowany (8 osób za, 8 obecnych).
- do zbadania skargi pana                           * na działalność dyrektora Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
Wyłoniono skład zespołu Komisji Rewizyjnej, który zajmie się zbadaniem skargi:
-radny Tadeusz Skarżyński – koordynator,
-radny Martin Zmuda – członek zespołu,
-radny Adam Koszada – członek zespołu.
Skład  zespołu  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany  (8  głosów  za,
8 obecnych).
Ad.  3.  Przyjęcie  sprawozdania  z  Kontroli  kwalifikacji  wniosków  do  Budżetu
Obywatelskiego.
Koordynator  zespołu  Kamila  Majewska  zaproponowała  wprowadzenie  dwóch  zmian  w
sprawozdaniu  z  kontroli.  Pierwsza  -  w  drugim  akapicie  na  pierwszej  stronie  -
to  rozszerzenie  informacji  o  osobach  obejmujących  stanowisko  kierownika
w   Referacie  BOiIL oraz  w  BBOiIL.  Natomiast  druga  –  drugi  akapit  w  5  punkcie  -
dopisanie słowa „ówczesny” oraz poprawienie imienia - z Mariusz na Mateusz.
Wobec braku innych uwag radni przeszli do głosowania nad protokołem. 
Protokół  sprawozdania  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany  (8  głosów  za,
8 obecnych).
Ad. 6. Korespondencja.
-  pismo  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  wydelegowania  przedstawicieli  Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargach.
Chęć udziału w obu przetargach wyraził radny Tadeusz Skarżyński. Kandydatura została
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana (8 głosów za, 8 obecnych).
Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania   porządku  obrad  Przewodniczący  zamknął  posiedzenie  dziękując
radnym za przybycie i udział w dyskusji. 

Protokołowała:   Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/        Komisji Rewizyjnej 
22.06.2017 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.


