
KRM.0012.0027.2019
D2019.05.00341

Protokół Nr 0012.1.4.2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 26 marca 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 kontrolnych:
 Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w MZDiK w Kaliszu;
 Kompleksowa kontrola w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

w Urzędzie Miasta Kalisza;
 Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o.;
 Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu;
 Kontrola  dochodów  własnych  w  wybranych  placówkach  oświatowych

w Kaliszu.
4. Powołanie zespołów kontrolnych do następujących kontroli:
 Kontrola realizacji w 2018 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
 Kontrola realizacji w 2018 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza; 
 Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 r.;
 Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2018 r.,

terminowości  spłat  rat  kredytów  i  pożyczek  wraz  z  odsetkami,  kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;

 Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2018 r.;

 Kontrola procesu windykacji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu;

 Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozwoju  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie promocji miasta.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok.

6. Korespondencja.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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 kontrolnych:
 Kontrola procesu inwestycyjnego i organizacji pracy w MZDiK w Kaliszu;

Radny  Radosław  Kołaciński  –  koordynator  zespołu  zgłosił  wniosek
o przedłużenie terminu zakończenia kontroli do końca III kwartału 2019 r.  
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). 

 Kompleksowa  kontrola  w  Wydziale  Budownictwa,  Urbanistyki
i Architektury w Urzędzie Miasta Kalisza;
Radny  Radosław  Kołaciński  –  koordynator  zespołu  zgłosił  wniosek
o przedłużenie terminu zakończenia kontroli do końca III kwartału 2019 r.  
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). 

 Kompleksowa kontrola w KLA Sp. z o.o.;
Radny  Radosław  Kołaciński  –  koordynator  zespołu  zgłosił  wniosek
o przedłużenie terminu zakończenia kontroli do końca III kwartału 2019 r.  
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). 

 Kompleksowa kontrola w wybranych placówkach oświatowych w Kaliszu;
Radny Radosław Kołaciński – koordynator zespołu poinformował, że Zespół
był  w Zespole  Szkół  Techniczno-Elektronicznych przy  ul.  Częstochowskiej,
zostawił  16  pytań,  na  które  pan  dyrektor  ma  przygotować  odpowiedzi,
do 2 kwietnia radny ma otrzymać odpowiedź drogą mailową. Po uzyskaniu,
odpowiedzi radny przekaże dokument pozostałym członkom zespołu i umówi
się na spotkanie w jednostce kontrolowanej.   

Ad.4. Powołanie zespołów kontrolnych do następujących kontroli:
Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński przedstawił radnym, które kontrole są
niezbędne w procedurze absolutoryjnej,  następnie poinformował,  że do końca maja
wszystkie kontrole absolutoryjne muszą zostać zakończone. 
Pani  Agnieszka  Szczypkowska  inspektor  Kancelarii  Rady  Miasta  wspomniała,
że  najpóźniej  13  czerwca  2019  r.  wniosek  Komisji  musi  zostać  przekazany
do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 Kontrola realizacji w 2018 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza.
Zaproponowano następujący skład zespołu kontrolnego:
Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu;
Marcin Małecki – członek zespołu;
Radosław Kołaciński – członek zespołu;
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Skład  zespołu  został  zaopiniowany
pozytywnie.



 Kontrola realizacji w 2018 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza.
Zaproponowano następujący skład zespołu kontrolnego:
Sławomir Lasiecki – koordynator zespołu;
Marcin Małecki – członek zespołu;
Radosław Kołaciński – członek zespołu;
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Skład  zespołu  został  zaopiniowany
pozytywnie.

 Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 r. 
Zaproponowano następujący skład zespołu kontrolnego:
Radosław Kołaciński– koordynator zespołu;
Mirosław Gabrysiak – członek zespołu;
Sławomir Lasiecki– członek zespołu;
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Skład  zespołu  został  zaopiniowany
pozytywnie.

 Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2018 r.,
terminowości  spłat  rat  kredytów  i  pożyczek  wraz  z  odsetkami,  kontrola
wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń.
Zaproponowano następujący skład zespołu kontrolnego:
Radosław Kołaciński– koordynator zespołu;
Mirosław Gabrysiak – członek zespołu;
Sławomir Lasiecki– członek zespołu;
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Skład  zespołu  został  zaopiniowany
pozytywnie.

 Kontrola  zgodności  danych  zawartych  w  Informacji  o  stanie  mienia
komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2018 r.
Zaproponowano następujący skład zespołu kontrolnego:
Radosław Kołaciński– koordynator zespołu;
Mirosław Gabrysiak – członek zespołu;
Sławomir Lasiecki– członek zespołu;
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Skład  zespołu  został  zaopiniowany
pozytywnie.

 Kontrola procesu windykacji w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu. Wybór składu zespołu odłożono na kolejne posiedzenie Komisji.

 Kontrola  problemowa  Wydziału  Rozbudowy  Miasta  w  zakresie  Budżetu
Obywatelskiego oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie promocji miasta.
Wybór składu zespołu odłożono na kolejne posiedzenie Komisji.



Ad.5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 r.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania:  4 osoby za (4 obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.6. Korespondencja.
-  pismo  WGM.MH.722410-0043/07,  D2019.02.01597  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 21 lutego 2019 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul.  Helskiej 1a (obręb 015 Chmielnik) -
3.04.2019 r., godz. 10.00, s. 36, Ratusz.
Radny  Mirosław  Gabrysiak  wspomniał,  że  może  uczestniczyć  w  przetargach
10 kwietnia i 3 kwietnia.
Poddano  pod  głosowanie  kandydaturę  radnego  Mirosława  Gabrysiaka  do  udziału
w przetargu w dniu 3 kwietnia 2019 r. Głosowanie: 4 za (4 obecnych).  
W związku z  omyłkowo poddaną pod głosowanie kandydaturą radnego Mirosława
Gabrysiaka do udziału w przetargu organizowanym w dniu 3.04.2019 r. przystąpiono
do reasumpcji głosowania - 4 za (4 obecnych).

-  pismo WGM.6840.01.0022.2015.HM, D2019.02.01691 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 lutego 2019 r. ws delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Kalisza  do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 10 (obręb Chmielnik) -
10.04.2019 r. godz. 10.00, s. 36 Ratusz. Do udziału w przetargu został delegowany
radny Mirosław Gabrysiak (4 za, 4 obecnych).  

-  pismo  WGM.6840.01.0035.2017.JS,  D2019.03.00571  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul.  Wał Piastowski 126 (obręb Rypinek) -  16.04.2019 r.
godz. 10.00, s. 36 Ratusz. Do udziału w przetargu został delegowany radny Sławomir
Lasiecki (4 za, 4 obecnych). 

-  pismo  WGM.MH.722410-0033/10,  D2019.02.02422  Prezydenta  Miasta  Kalisza
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
RMK do udziału przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych
położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 80 i 80 a, oraz przy ul. Radosnej 2, 6
i  12  (obręb  Szczypiorno)  -  17  kwietnia  2019  r.,  godz.  10.00,  s.  36  Ratusz.
Nie oddelegowano przedstawiciela Komisji do udziału w przetargu.

- pismo WGM.7126.0001.2017.JJ, D2019.02.02078 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
20 marca 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaż udziałów w sprawie własności



nieruchomości zabudowanej,  położonej w Kaliszu przy ul.  Złotej 9 -  24.04.2019 r.
godz.  10.00,  s.  36,  Ratusz.  Nie  oddelegowano przedstawiciela  Komisji  do  udziału
w przetargu.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/       Przewodniczący 
26.03.2019 r.    Komisji Rewizyjnej 

   Rady Miasta Kalisza
  Radosław Kołaciński /-/


