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P r o t o k ó ł  Nr 0012.1.2.2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 23 grudnia 2014 roku

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

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
4. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów ds. zbadania skarg:
- ██████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
-  ██████████* na  działalność  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  14

w Kaliszu,
- ██████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

*********************************************************************
Ad. 1. 

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji
Pan Mirosław Gabrysiak, witając wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Mirosław Gabrysiak powiedział, Ŝe Przewodniczący Rady Miejskiej
Kalisza  Pan  Andrzej  Plichta  zaproponował  zdjęcie  punktu  3.  z  porządku  obrad:
„Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza”. 
Radny Dariusz Grodziński zapytał o uzasadnienie tej zmiany.
Przewodniczący  Andrzej  Plichta  powiedział,  Ŝe  on  nic  nie  zgłasza  bo  nie  jest
członkiem Komisji,  proponował zmianę ale nie moŜe zgłosić wniosku, nad którym
nie będzie mógł głosować.  
Pan Marek Cichocki radca prawny Urzędu Miejskiego  powiedział, Ŝe w jego ocenie
radni decydują natomiast moŜna dany wniosek niejako pochodzący od siebie zgłosić
i poddać ewentualnemu głosowaniu. 



Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  zapytał  czy  Przewodniczący  Rady  Miejskiej
nie będąc członkiem Komisji moŜe taki wniosek zgłosić?
Pan Marek Cichocki potwierdził, Ŝe moŜe taki wniosek zgłosić ale jego zdaniem ten
wniosek musi być wyrecytowany przez członka Komisji i wtedy ten wniosek będzie z
inicjatywy Przewodniczącego ale w istocie będzie pochodził od komisji.  
W związku z powyŜszym radny Dariusz Witoń zgłosił wniosek o zmianę porządku
obrad. W uzasadnieniu radny podał, Ŝe nie wszyscy członkowie Komisji są obecni na
dzisiejszym posiedzeniu, nie wszyscy członkowie są zapisani do Komisji. Do tej pory
tylko  w  tych  Komisjach,  w  których  wszyscy  członkowie  komisji  są  zapisani
dokonywano wyboru. 
Radny  Radosław  Kołaciński  zwrócił  uwagę,  Ŝe  ostatnio  na  sesji  była  moŜliwość
dopisywania się  do Komisji.  Komisja  jest  w takim składzie.  Radny zaproponował,
Ŝeby przegłosować ten porządek obrad i odrzucić wniosek radnego Dariusza Witonia.
Przewodniczący  Andrzej  Plichta  wspomniał,  Ŝe  w  rozmowie  z  Przewodniczącym
Komisji proponował ten porządek obrad przed Sesją.  
Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  powiedział,  Ŝe  na  temat  zdjęcia  z  porządku
obrad nie rozmawiali w ogóle. 
Przewodniczący  powiedział,  Ŝe  Rada  jest  w  tym  momencie  pozbawiona  pełnego
kompletu - dwóch radnych, niezaleŜnie których, którzy będą uzupełniali Radę.   
Radny Paweł Gołębiak wtrącił, Ŝe składy komisji ulegają zmianom co do liczebności i
nie  wiadomo  ilu  będzie  członków  komisji.  Argumenty,  które  prezentuje  radny
Dariusz Witoń są niezasadne. Na sesjach kaŜdy moŜe się wpisać i wypisać z obojętnie
jakiej komisji, takŜe mówienie o składzie jest bezprzedmiotowe. Jest określona ilość
radnych, podejmowane są uchwały i to, Ŝe nie ma 2 radnych to nie znaczy, Ŝe Rada
nie działa, nie moŜe podejmować uchwał.    
Radny  Jacek  Konopka   zauwaŜył,  Ŝe  rada  została  wybrana  w pełnym składzie  w
wyborach 16 listopada 2014 r., dzisiaj jest 23 grudnia 2014 r. takŜe najwyŜszy czas,
Ŝeby  wziąć  się  do  pracy,  a  nie  dyskutować  nad  tym  jakie  roszady  zostaną
przeprowadzone.   
Radna Małgorzata Zarzycka wspomniała, Ŝe pozbawia się szansy tych kolejnych osób,
które teŜ mogą być potencjalnymi kandydatami na Wiceprzewodniczących.
Radny Dariusz Grodziński powiedział, Ŝe jest problem ze słabym funkcjonowaniem
organów  uchwałodawczych  i  wykonawczych  Miasta  Kalisza  w  miesiącu  grudniu.
Sesje  są  organizowane  4  razy  w  ciągu  miesiąca,  nie  ma  kto  opracowywać
dokumentów, a w tej chwili blokuje się funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej. Radny
stwierdził, Ŝe Komisja powinna kontynuować.    
Rady  Radosław  Kołaciński  odniósł  się  do  poprzednich  komisji:  jest  7  komisji,  6
obradowało,  zostali  wybrani  przewodniczący  na  sesji,  zostali  wybrani  wszyscy
Wiceprzewodniczący.
Radny Dariusz Witoń zauwaŜył, Ŝe nie wszyscy wiceprzewodniczący zostali wybrani.
Radny Radosław Kołaciński zastanawiał się dlaczego akurat na Komisji Rewizyjnej
zmienia się zdanie, a nie robiono tego na poprzednich komisjach.
Przewodniczący Mirosław Gabrysiak powiedział,  Ŝe termin komisji  ustalił  juŜ dość
dawno i ten porządek obrad był znany, nie było Ŝadnych uwag czy zastrzeŜeń dopiero
dzisiaj wpłynęły.  



Wniosek  za  zdjęciem  punktu  3  z  porządku  obrad  poddano  głosowaniu:  8  za,
10 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Głosowanie  nad  przedstawionym  porządkiem  obrad:  8  przeciw,  10  za,
0 wstrzymujących się. 
Porządek obrad bez zmian został pozytywnie zaopiniowany.
   
Ad. 3. 

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza.
Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów,  sam  zgłosił  osobę  radnego
Dariusza  Grodzińskiego  poniewaŜ  w  latach  2006-2010  współpracowali  jako
Wiceprzewodniczący z Przewodniczącym i była to bardzo merytoryczna współpraca, a
polityka schodziła na plan dalszy. W ostatniej kadencji radny Dariusz Grodziński dał
się poznać jako sprawny organizator na stanowisku Wiceprezydenta Miasta.  
Radny  Radosław  Kołaciński  dodał,  Ŝe  Klub  Radnych  Platformy  Obywatelskiej
rekomenduje  osobę  radnego  Dariusza  Grodzińskiego  na  stanowisko
Wiceprzewodniczącego Komisji. 
Radny Dariusz Grodziński podziękował za zgłoszenie jego kandydatury.
Radna Magdalena Spychalska zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Zarzyckiej na
Wiceprzewodniczącą.  W uzasadnieniu  podała,  Ŝe  jest  nową radną i  ma teŜ  szansę
wziąć się do pracy jak kaŜdy  inny. Jest osobą, która czynnie i skutecznie działa w
swojej radzie osiedla. Jest osobą, która jest czynna zawodowo, ma duŜe osiągnięcia i
w Komisji Rewizyjnej mogłaby zafunkcjonować i wykazać się.   
Radna Małgorzata Zarzycka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Jacek Konopka zapytał o formę głosowania?
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak  Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miejskiej  odpowiedziała,
Ŝe głosowanie jest jawne. 
Przewodniczący dopowiedział, Ŝe zwykłą większością głosów. 
Pan  Marek  Cichocki  potwierdził,  Ŝe  nie  ma  innej  moŜliwości,  tylko  wtedy  kiedy
przepis ustawy tak stanowi. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydatury w kolejności zgłoszeń:
- Dariusz Grodziński: 10 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące,
- Małgorzata Zarzycka: 8 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Radny Dariusz  Grodziński  podziękował  tym,  którzy  oddali  na  niego głos,  a  takŜe
osobom,  które  się  wstrzymały.  Obiecał,  Ŝe  zwyczajem 8  lat  będzie  skrupulatnie  i
dokładnie pracował, starał się łączyć ludzi, łagodzić wszelkie konflikty. 
    
Ad. 4.  
Zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Przewodniczący  powiedział,  Ŝe  Komisja  Rewizyjna  jest  komisją  szczególną,  która
jako  jedna  z  dwóch  ma umocowania  prawne  w ustawie  o  samorządzie,  natomiast
pozostałe  mogą  być  ale  nie  muszą,  poza  komisją  budŜetu.  Plan  pracy  Komisji
Rewizyjnej najpierw jest przyjmowany na komisji, później Rada musi przyjąć uchwałą
Plan  Pracy  Komisji  Rewizyjnej  dlatego  Przewodniczący  poprosił  o  zgłaszanie  i
podawanie do Kancelarii Rady Miejskiej propozycji do Planu Pracy.       



Radna  Małgorzata  Zarzycka  zaproponowała,  Ŝeby  doświadczone  prezydium
przedstawiło propozycje.   

Radny  Radosław  Kołaciński  powiedział,  Ŝe  jest  wiele  tematów  ale  tak
naprawdę Prezydent nie zaczął jeszcze funkcjonować w związku z tym przedstawił
wniosek, Ŝeby plan pracy Komisji zawierał taką klauzulę, Ŝe będzie aktualizowany co
kwartał.  Z  punktu  widzenia  funkcjonowania  Prezydenta  i  zespołu  prezydenckiego,
który  jeszcze  do  końca  nie  jest  znany,  bo  ma  być  3  wiceprezydentów a  na  razie
znanych jest  tylko 2 -  muszą trochę popracować,  Ŝeby było  co sprawdzać.  Radny
dodał, Ŝe sytuacja moŜe być taka, Ŝe Komisja spotka się w styczniu i zgłosi jakieś
propozycje do planu pracy ale te wnioski nie przejdą z jakiegoś powodu, bo np. komuś
będzie niewygodny temat itd. 

Przewodniczący Mirosław Gabrysiak powiedział, Ŝe na kaŜdej Komisji moŜna
aktualizować plan pracy, Komisja moŜe wnioskować do Rady o zmianę Planu Pracy.
Przewodniczący jeszcze raz poprosił o zgłaszanie propozycji do planu pracy.

Ad. 5.  
Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów ds. zbadania skarg:
Przewodniczący powiedział, Ŝe jeśli chodzi o skargę ██████████* na prezydenta

Miasta Kalisza to  Zespół juŜ ten protokół przygotował.
Radny Roman Piotrowski powiedział, Ŝe odnośnie tej skargi ma jeszcze kilka pytań.
Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  powiedział,  Ŝe  wysłał  mailem  wcześniej

protokół członkom zespołu i czekał na uwagi, nie otrzymał Ŝadnych uwag. 
Radny  Roman  Piotrowski  chciał  się  zapoznać  z  materiałami  a  teraz  na  komisji

dopytać. 
Radny Radosław Kołaciński zapytał czy nie uciekają terminy?
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak  Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miejskiej  powiedziała,

Ŝe  zgodnie  z  Kpa,  Komisja  moŜe  przesunąć  w  czasie,  uargumentować  i  wtedy
skarŜący zostanie powiadomiony o przedłuŜeniu terminu.

Radny  Radosław  Kołaciński  zapytał  o  wynik  tej  skargi,  czy  jest  zasadna  czy
bezzasadna?

Przewodniczący Mirosław Gabrysiak postanowił, Ŝe odczyta ten protokół i jeśli uwagi
pana Piotrowskiego nie będą w jakiś istotny sposób kolidowały i podpisze protokół
przed głosowaniem to Komisja będzie go głosować.

Przewodniczący Mirosław Gabrysiak odczytał protokół.
Radny Roman Piotrowski wspomniał, Ŝe orzeczenie sądu było w 2002 r., do 2010 r.

w dokumentach nie ma nic co się działo, nie ma Ŝadnych dokumentów co się działo
w ciągu tych 8 lat. Jest tylko informacja, Ŝe lokal został zadłuŜony na kwotę 109 tys.
zł, z tego ok. 10 tys. zł było do 2002 roku. Radny zastanawiał się skąd jest taka kwota
zadłuŜenia w ciągu 8 lat – 99 tys. zł. na tym mieszkaniu, co się działo? bo w tym
momencie  ██████████* mając  wyrok  sądu  o  przyznanie  lokalu  socjalnego
mieli naliczany czynsz w wysokości 20 zł za metr kwadratowy, czy to jest logiczne?

Pan Tomasz Rogoziński Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nie wypowiadał się, co do wartości czynszu i zaległości, poniewaŜ administratorem
jest MZBM i to są informacje z MZBM, to nie są informacje w posiadaniu Urzędu
Miejskiego w Kaliszu.    



Radny Roman Piotrowski dopytywał dalej  dlaczego przydzielony wyrokiem sądu z
2002 r. lokal socjalny po 12 latach jeszcze nie został przyznany? Wygląda na to, Ŝe
przez  8  lat  nie  było  Ŝadnej  informacji,  a  osoby  te  były  naraŜone  na  tak  wysoki
czynsz.  Według  radnego  to  zadłuŜenie  zrobiło  się  niesłusznie,  radny  chciał
informacje jak wyglądało to zadłuŜenie w poszczególnych latach i dlaczego w ciągu
tych 8 lat się nic nie działo? 

Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  powiedział,  Ŝe  problemem  skargi  jest
nieprzyznanie  lokalu  socjalnego  oraz  nieprzestrzeganie  konwencji  praw  osób
niepełnosprawnych a nie wysokość czynszu, nikt tego nie podniósł w skardze. To jest
waŜny element ale nie był istotą sprawy. 

Radny Roman Piotrowski powtórzył pytanie dlaczego nic nie robiono od 2002 r. do
2010  r.?  Prezydent  nie  robił  nic  w  tym  kierunku,  dlatego  radny  chciałby  całą
korespondencję od 2002 r. do 2010 r., radny zapytał czy była jakaś korespondencja
z tym Państwem na temat tego lokalu socjalnego? 

Pani Maria Cierniak Kierownik Referatu ds.  mieszkaniowych powiedziała,  Ŝe było
jedno czy dwa pisma z roku 2003.

Radny Roman Piotrowski poprosił o te pisma.
Przewodniczący  zawnioskował  o  przedłuŜenie  kontroli  o  30  dni,  z  uwagi  na

przedstawione wątpliwości, których nie wyjaśni się na tym posiedzeniu komisji. 
Pan Tomasz Rogoziński powiedział, Ŝe członkowie zespołu byli w WSSM, Naczelnik

nie ma innych dokumentów niŜ te, które były udostępnione na stole i radni mogli
korzystać z tych dokumentów. Naczelnik powtórzył, Ŝe nie ma dokumentów innych
poza tymi, które tu posiada, jeśli radni uwaŜają, Ŝe naleŜy uzyskać jakieś informacje
z MZBM-u – Naczelnik zaznaczył, Ŝe nie jest to jednostka mu podległa - to mają
prawo do tego. Natomiast jeszcze raz podkreślił, Ŝe nie posiada innych dokumentów
niŜ te, które zostały udostępnione.

Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  dodał,  Ŝe  Zespół  był  w  piątek  w  WSSM  i
jakiekolwiek dokumenty radni chcieli,  Naczelnik zapisywał i przesłał jeszcze tego
samego  dnia  na  maila.  Przewodniczący  powiedział,  Ŝe  miał  20  skanów  róŜnych
dokumentów, tych które były potrzebne do rozpatrzenia skargi. Jeśli  są potrzebne
dodatkowe to nie ma problemu ale na dzisiaj ten temat trzeba zakończyć bo szkoda
Ŝeby cała komisja była absorbowana.

Radny  Roman  Piotrowski  kontynuował,  Ŝe  chodzi  mu  o  przydział  mieszkań
socjalnych. W piśmie było napisane, Ŝe tam jest 16 osób, ale 16 osób to dotyczy
mieszkań z zasobów komunalnych, a jeśli chodzi o mieszkania socjalne to w tych 16
osobach są dwie osoby, czy w tych 2 osobach jest ██████████*?  

Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  poprawił,  Ŝe  2  osoby  są  przed
██████████* i to jest jasno napisane w protokole. 

Radny Roman Piotrowski powiedział, Ŝe ta informacja troszkę jest myląca.
Pan  Marek  Cichocki  w  kwestii  formalnej   wskazał  na  przepis  art.  14  ustawy  o

ochronie  praw  lokatorów,  którą  w  preambule  wypowiedzi  Przewodniczący
podkreślił, Ŝe w wyroku nakazującym opróŜnienie lokalu sąd orzekał  o uprawnieniu
do  otrzymania  lokalu  socjalnego,  bądź  o  braku.  Pan  Cichocki  zwrócił  uwagę
literalnie, Ŝe jest to lokal socjalny w rozumieniu przepisu art.  2 tej ustawy, przez
który naleŜy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania w odróŜnieniu od lokalu z
poprzedniej jednostki systematycznej, jako lokalu słuŜącego do zaspokojenia potrzeb



mieszkaniowych – jest to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na pewien
„standard” czyli z załoŜenia jest to lokal o niŜszym standardzie, to trzeba odróŜnić.
Z  kolejnego  przepisu  wynika,  Ŝe  jeŜeli  w  wyroku  orzeczono  uprawnienie  kilku
osobom to gmina jest zobowiązana zapewnić co najmniej 1 lokal socjalny. Praktyka
orzecznicza  jest  taka,  Ŝe  zapewnia  się  1  lokal  socjalny.  Miasto  lokal  realizuje  w
zaleŜności od moŜliwości organizacyjnych, zwrócił jednocześnie uwagę, Ŝe norma
powinnościowo-nakazowa  wypływająca  z  tego  przepisu  mówi,  Ŝe  gmina  jest
zobowiązana zapewnić lokal nie określając terminu. Orzekając o uprawnieniu sąd
wstrzymuje  wykonanie  opróŜnienia  lokalu  do  czasu  złoŜenia  przez  gminę  oferty.
JeŜeli  strona  jest  niezadowolona  to  moŜe  stosownie  do  art.  18  z  określonym
uwarunkowaniem wystąpić o stosowne odszkodowanie i takie są przepisy.

Radny Roman Piotrowski kontynuował, Ŝe miasto Kalisz jest rekordzistą jeśli chodzi o
ilość TBS-ów w kraju, tyle było moŜliwości zapewnienia tego lokalu socjalnego. Te
mieszkania,  które  były  zwalniane  powinny  być  w  pierwszej  kolejności  dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób z listy.

Przewodniczący Mirosław Gabrysiak wspomniał, Ŝe sprawa toczyła się w sądzie w
2001  roku,  Prezydentem  był  jeszcze  wtedy  Pan  Zbigniew  Włodarek,  później
Wiceprezydentem przez 4 lata był pan Wincent Edmund Pawlaczyk, takŜe sprawa nie
dotyczy tylko jednego Prezydenta, ale to nie ma Ŝadnego znaczenia dla rozpatrzenia
tej  skargi.  ██████████* nigdy  tam  tak  naprawdę  nie  mieszkał,  tylko  był
zameldowany i wykorzystuje swoją sytuację, Ŝeby dostać lokal, a jak dostał to nie
chciał tego lokalu. 

Radny  Roman  Piotrowski  wspomniał  o  rozbieŜnościach  w  dokumentach  odnośnie
czasu w jakim ██████████* przebywał w zakładzie karnym. 

Przewodniczący  Mirosław  Gabrysiak  wyjaśnił,  Ŝe  skarŜący  miał  przerwy  w
wykonywaniu kary.

Radny Radosław Kołaciński powiedział, Ŝeby przegłosować wniosek o przedłuŜenie
terminu. 

Wniosek został jednomyślnie przegłosowany.
-  ██████████* na  działalność  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  14

w Kaliszu,
Koordynator Zespołu radny Paweł Gołębiak powiedział, Ŝe ze względu na specyfikę

pracy szkoły, czyli okres świąteczno-noworoczny, proponuje przedłuŜenie terminu
rozpatrzenia  skargi  zgodnie  z  odpowiednimi  paragrafami  Kpa  o  kolejne  30  dni.
Trudno  w  okresie  wigilijno-boŜonarodzeniowym  i  sylwestrowo-noworocznym
spotkać się i z dyrekcją, i osobą, która tę skargę złoŜyła. Zespół planuje się spotkać z
Naczelnikiem  Wydziału  Edukacji.  Wniosek  o  przedłuŜenie  terminu  został
jednomyślnie pozytywnie przegłosowany.

  - ██████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza,
Koordynator Dariusz Witoń powiedział, Ŝe są w tej sprawie zaangaŜowane niemalŜe

wszystkie organy państwa i miasta. Na pewno nie będzie moŜliwe zająć się w całości
tym tematem i odpowiedzieć w przeciągu najbliŜszych dni na wszystkie rzeczy, które
██████████* podnosi  dlatego  Zespół  równieŜ  wnioskował  o  przedłuŜenie
terminu rozpatrzenia skargi o 30 dni. 



Radny Sławomir Chrzanowski zauwaŜył, Ŝe Komisja Rewizyjna we wszystkie aspekty
tej sprawy nie wejdzie, czy nie dobrze by było zaznaczyć juŜ na samym wstępie, w
jakim zakresie K. Rewizyjna będzie badała skargę. 

Radny  Dariusz  Witoń  wyjaśnił,  Ŝe  jeŜeli  Komisja  czegoś  nie  będzie  w  stanie
rozpatrzyć to przekaŜe do stosownego organu. To jest tak skomplikowany materiał,
Ŝe trzeba się dobrze temu przyjrzeć.   

Przewodniczący Mirosław Gabrysiak wspomniał, Ŝe jeśli sprawy są w prokuraturze to
wiadomo,  Ŝe  Komisja  nie  będzie  tego  badać  bo  nie  ma  do  tego  kompetencji.
Następnie zaproponował rozszerzenie składu zespołu.

Ad. 6. 

Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Plichta w związku z tym, Ŝe w składzie
Komisji Rewizyjnej są przedstawiciele całej rady poinformował i zaprosił na Konwent
przed sesją budŜetową dnia 29.12.2014 r. w poniedziałek na godzinę 10.00. Formuła
konwentu  jest  wypracowana:  zaproszeni  są  przedstawiciele  klubów  i  prezydium.
Zaproszony będzie Prezydent i Pani Skarbnik w celu omówienia programu tej sesji,
która  jest  dość  specyficzna  i  wiąŜe  się  z  pewnymi  punktami,  które  muszą  być
zrealizowane.  Następnie  Przewodniczący odniósł  się  do uwagi  radnego Radosława
Kołacińskiego, Ŝe Rada nie pracuje.  Na Komisji  Rewizyjnej  były 3 wnioski  i  trzy
sprawy zostały przełoŜone, moŜna by wysunąć wniosek, Ŝe Komisja Rewizyjna teŜ nie
pracuje, a przecieŜ to nie prawda, wszyscy się z tym zgodzą. Przewodniczący wolałby,
Ŝeby  przyjąć  formułę  pracy,  a  nie  szukania  dziury  w  całym,  bo  w  ten  sposób
dyskutować się nie da.      
Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Gabrysiak  nie  zgodził  się  z  tym,  Ŝe  Komisja
Rewizyjna  nie  pracuje,  bo  w  czwartek  Rada  upowaŜniła  Komisję  Rewizyjną  do
zbadania  skarg  i  praktycznie  jeśli  chodzi  o  skargę  ██████████* z wyjątkiem
drobnych szczegółów sprawa jest juŜ zakończona. Na zakończenie Przewodniczący
złoŜył Ŝyczenia świąteczne.

Ad. 7. 

Zamknięcie posiedzenia.

Zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Gabrysiak.

 Przewodniczący
         Komisji Rewizyjnej 
       Rady Miejskiej Kalisza 
         Mirosław Gabrysiak

/.../
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska

* 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.


