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Protokół Nr 0012.1.10.2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 października 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji Rewizyjnej Rady

Miasta Kalisza.
4. Korespondencja:

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze
półrocze 2019 roku.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński, który
powitał wszystkich obecnych.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

Ad.3.  Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów Komisji  Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza.
Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński poinformował, że wszystkie kontrole
są realizowane na bieżąco, materia jest obszerna w związku z czym terminy zostały
przesunięte do końca roku. 
    



Ad.4. Korespondencja:
-  uchwała  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o  informacji  o  przebiegu wykonania  budżetu  Miasta  Kalisza  za  pierwsze półrocze
2019 roku. 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza zapoznała się z informacją.           

- Przewodniczący Radosław Kołaciński poinformował również o piśmie, które jest do
wglądu w Kancelarii Rady Miasta a dotyczy złożenia zawiadomienia do Prokuratury
Rejonowej  w  związku  z  nieprawidłowościami  w  gospodarowaniu  mieniem
publicznym. 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
Radny Sławomir  Lasiecki  powiedział,  że  wspólnie  z  panem  ██████* doszli  do
wniosku dotyczącego powołania zespołu,  który zająłby się herbem Miasta Kalisza.
Radny wnioskowałby o zwrócenie się w tej sprawie do Prezydenta Miasta.
Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński podsumował wniosek do Prezydenta
o powołania komisji prezydenckiej (miejskiej),  która rozpoznałaby herb w zakresie
jego walorów historycznych itp. być może nastąpiłaby ewentualnie korekta tego herbu.
Radny Sławomir Lasiecki dodał, że to nie jest zdanie tylko jednej osoby, tylko wielu
kaliszan, którzy są zbulwersowani tym, co zastali z poprzedniej kadencji, jeśli chodzi
o dość drastyczne zmiany herbu.     
Pan ██████* odnośnie Komisji powiedział, że on już kierował pisma zarówno do
radnych, jak i do Prezydentów jednakże bez skutku, dlatego wyraził zadowolenie, że
radni  Komisji  Rewizyjnej  występują  z takim wnioskiem.  Korzystając  z okazji  pan
██████* zaprosił radnych na spotkanie 29.10.2019 r. godz. 17.00, podczas którego
przedstawi  wiele  ciekawych  informacji  dotyczących  herbów  miasta  Kalisza.  Pan
██████* w  swoich  pismach  wskazywał,  kto  mógłby  być  w  tej  komisji  –
m.in. radni, przedstawiciele Kancelarii, wszyscy historycy.    
Przewodniczący komisji Radosław Kołaciński przyznał, że prezentacja o herbie jest
inicjatywą  godną  poparcia,  radny  zastanawiał  się  nad  nagłośnieniem  tego,  żeby
kaliszanie przyszli.   
Pan ██████* powiedział, że komisja musi być z konkretnymi osobami, natomiast
na  tym  spotkaniu  chce  pokazać  radnym  jak  ten  herb  wyglądał  i  jak  powinien
wyglądać, chciałby żeby przyszli również dziennikarze i opisali to w kilku zdaniach.  
Radny  Radosław  Kołaciński  zaproponował,  żeby  wystąpić  do  Przewodniczącego
którejś z komisji, żeby jednym z punktów było omówienie herbu.  
Pan ██████* wyjaśnił, że najpierw chce zrobić spotkanie z radnymi, później żeby
była ta komisja z udziałem radnych.
Przewodniczący Radosław Kołaciński zaznaczył,  że radni nie są ekspertami w tym
temacie.  
Pan  ██████* wspomniał,  że radni zatwierdzają herb świadomi tego, że robią to
dobrze.  
Przewodniczący Komisji  Radosław Kołaciński wspomniał,  że powinien być w tym
zespole ktoś z muzeum, historyk.



Radny Mirosław Gabrysiak podsumował, że Prezydent ma powołać taką komisję ale
nie ma takich pracowników. 
Radny Radosław Kołaciński stwierdził, że Prezydent może prosić osoby z zewnątrz,
tak jak w przypadku Komisji Architektonicznej, która opiniuje różne sprawy.
Radny Sławomir Lasiecki wspomniał, że jest problem z zagadnieniami heraldycznymi
dotyczącymi herbu kaliskiego.  Heraldycy zajmują  się  głównie  herbami  rycerskimi,
państwowymi, natomiast herby miejscowości to są odniesienia historyczne, jeśli ktoś
akurat wymyślił taką postać i taki kształt to się rozważa jedynie zmiany historyczne.    
Pan  ██████* nie  zgodził  się  z  wypowiedzią  Przedmówcy  ponieważ  najcięższą
rzeczą jest heraldyka miejska. Trzeba wykazać, że herb został wydany np. przez króla,
przez księcia, przez lokatora (tego który robił lokację),  czy wójta i  dlaczego został
wydany?    
Komisja  przyjęła  wniosek  skierowany  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  o  powołanie
zespołu  (komisji),  który  zająłby  się  sprawą  ponownej  analizy  herbu  Miasta
i rozważenia możliwości wniesienia do niego poprawek.
Głosowanie: 4 osoby za, 4 obecnych.
Pan  ██████* poprosił  o  umieszczenie  we  wniosku  jego  nazwiska,  żeby  mógł
wskazać osoby, które warto by było zaprosić do tej dyskusji.  
Radny  Radosław  Kołaciński  wyjaśnił,  że  taka  informacja  zostanie  przekazana  w
odrębnym piśmie, a nie we wniosku.   
Pan  ██████* powiedział, że nadal domagałby się wyjaśnień od dwóch osób, od
pana  ██████* i  od  Pani  ██████*,  które  doprowadziły  do  tego,  że  pewnych
elementów w herbie nie ma. Radny Kołaciński zastanawiał się czy Rada posiada jakieś
narzędzia, żeby czegokolwiek od tych osób się domagać. 
Pan  ██████* powiedział, że był jedynym który wskazał panią  ██████*, jako
osobę która doprowadziła do tego.  Prokurator zamknął sprawę ale było tyle uchybień,
że musiał tę sprawę przywrócić i w tej chwili sprawa trafi do sądu. Może warto by
było przy współpracy z prawnikiem urzędowym załatwić te dwie sprawy za jednym
zamachem,  radni  by  uczestniczyli  w  postępowaniu,  prawnik  by  poradził  w  jakim
kierunku pójść  jeżeli  (pan  ██████*) dostanie  zawiadomienie.  Zaznaczył,  że nie
chce  nikogo  karać.  Pan  ██████* powiedział,  że  chodzi  o  wyjaśnienie.  Herb
zatwierdzono w grudniu, pani  ██████* wypowiadała się w mediach, że herb jest
dobry, po czym za miesiąc się okazuje, że herb jest zły - już nie ma bramy. Pojawia się
pytanie  kto  doprowadził  do  tego?  Ani  pan  ██████*,  ani  pani  ██████* nie
odpowiadają. To trzeba wyjaśnić definitywnie, kto zadecydował o usunięciu bramy.
Brama jest bardzo istotnym elementem herbu i na to trzeba zwrócić uwagę. Nie może
ktoś tak sobie wyrzucić bramy.     
Przewodniczący komisji Radosław Kołaciński poprosił aby radcowie prawni urzędu,
w  oparciu  o  wypowiedź  pana  ██████*,  ustalili  czy  Komisja  Rewizyjna  może
cokolwiek zrobić, czy może przystąpić do postępowania sądowego. Chodzi o to, by
Rada Miasta przystąpiła do sprawy, żeby wzmocnić przekaz. Czy jest taki instrument,
czy  to  musi  być  na  stopie  cywilnej?  Radny  zastanawiał  się  czy  ewentualnie  nie
należałoby iść w takim kierunku, że to Prezydent może uczestniczyć w postępowaniu.



Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji,  Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
22.10.2019 r.    Komisji Rewizyjnej 

   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 Miejskiej.


