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Protokół Nr 0012.1.34.2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 25 lutego 2016 roku (2. posiedzenie)

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  w  sprawie  pisma

KN-I.1410.9.2016.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2016 r.
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
5.  Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1. 

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Zarzycka,
witając wszystkich obecnych.

Ad. 2. 

Radny Martin Zmuda zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący
wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji w punkcie 4.
Wniosek  o  rozszerzenie  porządku  obrad  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany. 
Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

Ad. 3. 

Opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  w  sprawie  pisma
KN-I.1410.9.2016.13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2016 r.

W związku z tym, Ŝe projekt opinii został przesłany członkom Komisji wcześniej i
wszyscy radni się z nim zapoznali został poddany pod głosowanie. 

Projekt opinii został jednomyślnie pozytywnie przyjęty przez członków Komisji.   

Ad. 4. 

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny Martin Zmuda zarekomendował kandydaturę radnej Magdaleny Spychalskiej
na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej z uwagi na jej czynny i aktywny



udział w pracach komisji,  w pracach zespołów kontrolnych. Zdaniem radnego pani
Magdalena Spychalska doskonale sprawdzi się w tej roli.
Radna Magdalena Spychalska wyraziła zgodę na kandydowanie.    
W  związku  z  brakiem  innych  kandydatur  pozytywnie  przegłosowano  wniosek  o
zamknięcie  listy,  przy  jednym  głosie  wstrzymującym  się  (radna  Magdalena
Spychalska wstrzymała się od głosu).
Przy jednym głosie wstrzymującym się (radna Magdalena Spychalska wstrzymała się
od  głosu)  kandydatura  radnej  Magdaleny  Spychalskiej  została  pozytywnie
zaopiniowana.  

Ad. 5. 

Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Zarzycka  odczytała  odp.  na  wniosek  nr
0012.1.170.2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza odnośnie zabezpieczenia
środków  finansowych  na  powołanie  biegłego  rewidenta,  bądź  audytora  do
przeprowadzenia kontroli w dwóch spółkach.  
Radny Krzysztof Ścisły prosił o przesłanie tej odp. na maila.  
Pani Katarzyna Wawrzyniak Naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej wspomniała, Ŝe to
pismo wpłynęło dzień wcześniej po godz. 15-tej.  
Radny Dariusz Witoń wspomniał, Ŝe bilanse i opinie biegłych rewidentów zgodnie z
przepisami  muszą  być  zatwierdzone  przez  zarządy  spółek  i  przez  ich  organy
nadzorcze, przez rady i przez właścicieli w terminie późniejszym. Najczęściej dane za
zamknięty rok obrotowy są przekazywane mniej więcej na przełomie marca-kwietnia,
później odbywają się walne zebrania. To ten materiał jest za rok 2014, a za kolejne?
Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka odczytała fragment odpowiedzi, Ŝe dokumenty
dotyczące 2015 r. będą sukcesywnie przekazywane. 
Radny Krzysztof Ścisły wywnioskował, Ŝe Komisja rewidenta nie dostanie, bo taki
rewident juŜ dokumenty przygotował.  
Pani  Katarzyna  Wawrzyniak  Naczelnik  Kancelarii  Rady Miejskiej  wspomniała,  Ŝe
moŜna  zaprosić  Naczelnika  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  panią  Barbarę
Gmerek, Ŝeby w tym temacie coś więcej powiedziała. 
Przewodnicząca  Małgorzata  Zarzycka  zasugerowała,  aby  powrócić  do  sprawy  na
następnym  posiedzeniu.  Przewodnicząca  poinformowała  równieŜ  o  szkoleniu  w
sprawie  absolutorium  organizowanym  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  w
terminie 19.04. i 21.04 w Ratuszu. Uczestnictwo członków Komisji Rewizyjnej jest
moŜliwe w dniu  19 kwietnia,  poniewaŜ 21.04 jest  planowane posiedzenie  Komisji
Rewizyjnej,  z  uwagi  na  to,  Ŝe  zgodnie  z  harmonogramem  posiedzenia  Komisji
odbywają  się  tydzień  przed  sesją  w  czwartek.  Przewodnicząca  prosiła,  aby  przez
najbliŜszy  czas  radni  zastanowili  się,  w  której  kontroli  chcieliby  uczestniczyć,
poniewaŜ  na  następnym  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  będą  ustalane  składy
zespołów, które zajmą się kontrolami do absolutorium.    
   



Ad. 5. 

Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka
zamknęła posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję. 

Protokołowała:   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Szczypkowska Rady Miejskiej Kalisza
25.02.2016 r. /-/  Małgorzata Zarzycka

  /-/


