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Protokół Nr 0012.1.69.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 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 prowadzących:
 Kontrolę  procesu  realizacji  umowy UA/28/WRI/2015  oraz  odbioru  przez  Miasto

Kalisz  zadania  pn.  modernizacja  domu  przedpogrzebowego  przy  ul.  Poznańskiej
189-199 w Kaliszu,

 Kontrolę  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miejskiej  Kalisza
w roku 2016,

 Kontrolę Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
4. Korespondencja:
 pismo  WGM.6840.01.0008.2012JS  D2017.10.01804  w  sprawie  delegowania

przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Majkowskiej 16 w Kaliszu,

 pismo WGM.6840.01.0003.2017.KŻ WGM.6840.01.0004.2017.KŻ D2017.10.01495
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargu
na sprzedaż lokalu użytkowego,  położonego przy ul.  Babina 12a w Kaliszu oraz
lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku usługowego przy ul. Babina
(w pobliżu placu Kilińskiego),

 pismo  WGM.6840.01.0007.2014KŻ  D2017.10.02229  w  sprawie  delegowania
przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż
nieruchomości położonej przy ul. Piwonickiej 31 oraz ul. Piwonickiej 33 w Kaliszu,

 pismo  WGM.6840.01.0008.2012JS  D2017.10.01804  w  sprawie  delegowania
przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż
5  niezabudowanych  nieruchomości,  położonych  przy  ul.  Pogodnej,
ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej w Kaliszu,

 pismo pani ■                 *  z dnia 26.10.2017r.
 odpowiedź MZBM na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.349.2017
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************



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. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji prowadzących:
 Kontrolę  procesu  realizacji  umowy UA/28/WRI/2015  oraz  odbioru  przez  Miasto
Kalisz  zadania  pn.  modernizacja  domu  przedpogrzebowego  przy
ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu,
Radna  Magdalena  Spychalska  poinformowała,  iż  z  informacji  jakie  uzyskała  w  biurze
radców prawnych wynika, że proces, który toczy się w sądzie dobiega końca. Być może na
początku przyszłego roku zapadnie rozstrzygnięcie.  Zespół nadal nie posiada wszystkich
dokumentów, ponieważ przekazane są do sądu jako wnioski dowodowe. Zaproponowała,
aby  do  czasu  rozstrzygnięcia  sprawy  przez  sąd  zawiesić  proces  kontroli.  Radny  Adam
Koszada zapytał,  o sytuację,  w której  wyrok sądu będzie korzystny dla powoda.  Radna
M. Spychalska wyjaśniła, że samo rozstrzygnięcie powyższej sprawy przez sąd nie jest dla
zespołu istotne, ponieważ zespół kontrolny prowadzi powyższą kontrolę w zakresie nadzoru
merytorycznego ze strony pracowników Urzędu Miasta. Radna Spychalska poinformowała,
że  Urząd  nie  posiada  w  chwili  obecnej  wszystkich  dokumentów  koniecznych  do
przeprowadzenia  tej  kontroli.  Radna  zgłosiła  wniosek  o  przesunięcie  „Kontroli  procesu
realizacji  umowy  UA/28/WRI/2015  oraz  odbioru  przez  Miasto  Kalisz  zadania  pn.
modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu” do czasu
zwrotu akt sprawy przez sąd I instancji. 
Głosowanie nad wnioskiem:  7 głosów za, 7 obecnych.
 Kontrolę  realizacji  wniosków  przyjętych  uchwałami  Rady  z  kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016,
Radny Martin Zmuda poinformował, że kontrola jest w toku i na grudniowym posiedzeniu
komisji przyjmowany będzie protokół.
 Kontrolę Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
Radny  Tadeusz  Skarżyński  poinformował,  iż  zespół  kontrolny  wystąpił  do  MZDiK
o  przygotowanie  dokumentów  dotyczących  przedmiotu  kontroli.  Po  zapoznaniu  się
z dokumentami,  na  grudniowym posiedzeniu komisji  przedstawiony zostanie  protokół  z
kontroli.
Ad. 4. Korespondencja:
Pisma  Prezydenta  Miasta  Kalisza  w  sprawie  delegowania  przedstawicieli  Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargach:
 pismo  WGM.6840.01.0008.2012JS  D2017.10.01804  w  sprawie  delegowania
przedstawiciela Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargu na sprzedaż  nieruchomości
zabudowanej, położonej przy ul. Majkowskiej 16 w Kaliszu.
Do udziału w przetargu jednogłośnie przyjęto kandydaturę radnego Tadeusza Skarżyńskiego
(7 głosów za, 7 obecnych).
 pismo WGM.6840.01.0003.2017.KŻ WGM.6840.01.0004.2017.KŻ D2017.10.01495
w sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w przetargu  na
sprzedaż  lokalu  użytkowego,  położonego  przy  ul.  Babina  12a  w  Kaliszu  oraz  lokalu
użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku usługowego przy ul. Babina (w pobliżu
placu  Kilińskiego).  Do  udziału  w  obu  przetargach  jednogłośnie  przyjęto  kandydaturę
radnego Tadeusza Skarżyńskiego (7 głosów za, 7 obecnych).



 pismo  WGM.6840.01.0007.2014KŻ  D2017.10.02229  w  sprawie  delegowania
przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości
położonej  przy  ul.  Piwonickiej  31  oraz  ul.  Piwonickiej  33  w  Kaliszu.  Do  udziału
w  przetargu  jednogłośnie  przyjęto  kandydaturę  radnego  Adama  Koszadę
(7 głosów za, 7 obecnych).
 pismo  WGM.6840.01.0008.2012JS  D2017.10.01804  w  sprawie  delegowania
przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż
5  niezabudowanych  nieruchomości,  położonych  przy  ul.  Pogodnej,
ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej w Kaliszu. Do udziału w przetargu jednogłośnie przyjęto
kandydaturę radnego Tadeusza Skarżyńskiego (7 głosów za, 7 obecnych).

 pismo pani ■                 * z dnia 26.10.2017r.
Przewodniczący komisji poinformował, iż do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęło wezwanie
do usunięcia naruszenia prawa w uchwale podjętej przez Radę Miejską. Wyjaśnił, iż pani
*                *zarzuca Komisji, że podczas rozpatrywania jej skargi pod uwagę brane były
tylko fakty korzystne dla Miasta, a jej skarga nie była dokładnie zbadana. Radny nadmienił,
że w sądzie nadal nie rozstrzygnięta jest sprawa drugiej kary nagany nałożonej na skarżącą
przez dyrektora ZSP Nr 4 w Kaliszu. Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej, pani Katarzyna
Wawrzyniak  zaznaczyła,  że  w  przypadku,  gdy  jest  to  forma  wezwania  do  usunięcia
naruszenia prawa nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na taką formę korespondencji,
lecz Rada Miejska może poinformować, iż  podtrzymuje swoje stanowisko ws. uchwały.
Zaproponowała, aby w powyższej sprawie wypowiedział się radca prawny, Filip Żelazny.
Radna  Magdalena  Spychalska  wtrąciła,  iż  mimo  że  sytuacja  ta  nie  wymaga  udzielania
odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie,  to  lepiej  byłoby  chociaż  w  kilku  zdaniach  taką
odpowiedź udzielić. Radna Kamila Majewska zapytała, czy podtrzymanie stanowiska ws.
uchwały nie powinno być przegłosowane przez Radę na sesji. Następnie głos w sprawie
zabrał radca prawny, Filip Żelazny. Poinformował, że były nieliczne przypadki, w których
Rada głosowała nad uchwałą w sprawie podtrzymania stanowiska, lecz w jego ocenie nie
ma w tej sytuacji konieczności podejmowania uchwały na sesji.
Radni  przeszli  do  głosowania  w  sprawie  podtrzymania  stanowiska  Komisji  Rewizyjnej
zawartego  w  uzasadnieniu  do  uchwały  Nr  XLIII/550/2017  Rady  Miejskiej  Kalisza
z dnia 28.09.2017r.
Głosowanie: 7głosów za, 7 obecnych.
 odpowiedź MZBM na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.349.2017
Przewodniczący  odczytał  odpowiedź  na  wniosek.  Odpowiedź  została  przyjęta  do
wiadomości przez członków komisji.
Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny D. Witoń poinformował, że na IV kwartał 2017r. w planie pracy Komisji Rewizyjnej
zaplanowana  jest  „Kontrola  realizacji  umów  zawartych  pomiędzy  Miastem  Kalisz,
reprezentowanym  przez  wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  Piotra  Kościelnego,
a  panem  ■                  *.”  Radna  Magdalena  Spychalska  nadmieniła,
że do tej pory przeprowadzone zostały dwie kontrole wewnętrzne w zakresie powyższej
kontroli.  Stanowisko do spraw audytu wewnętrznego oraz stanowisko do spraw kontroli
wewnętrznej przeprowadziło szczegółową kontrolę w tym zakresie. Radna zaznaczyła, że
powielanie  przez Komisję Rewizyjną czynności, które zostały już przeprowadzone przez
Urząd jest bezzasadne i zaproponowała zdjęcie powyższej kontroli z planu pracy komisji.
Poproszono, aby radca prawny odniósł się do formy wniosku jaki komisja ma podjąć w
związku  z  powyższymi  ustaleniami.  Radca  prawny,  Filip  Żelazny  wyjaśnił,  że
sformułowanie  „zdjęcia  kontroli  z  planu  pracy”  oznaczałoby  niezrealizowanie  kontroli



przez  komisję,  co  nie  jest  zgodne  ze  stanem  faktycznym,  ponieważ  komisja  podjęła
czynności  w  tym zakresie.  Odbyły  się  spotkania  i  analizy  dokumentów.  Radca  prawny
uznał,  że  prawidłowym  będzie  przyjęcie  za  własne  ustaleń  dokonanych  przez  kontrole
wewnętrzne Urzędu. 
Radni  przeszli  do  głosowania  nad  przyjęciem  za  własne  ustaleń  dokonanych  przez
stanowisko  ds.  audytu  wewnętrznego  oraz  stanowisko  ds.  kontroli  wewnętrznej  na
posiedzeniach  Komisji  Rewizyjnej  w  zakresie  „Kontroli  realizacji  umów  zawartych
pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra
Kościelnego, a panem ■                     *.”
Głosowanie: 7głosów za, 7 obecnych.
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń podziękował obecnym
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała:   Przewodniczący
Emilia Nowak-Radajak/-/        Komisji Rewizyjnej 
23.11.2017 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.


