
KRM.0012.0082.2016
D2016.10.02752

Protokół Nr 0012.1.46.2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 27 października 2016 roku 

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ■                 * na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ■                 * , pana    ■            *  
■                 * oraz pana ■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2016.09.01557  z  dn.  21  września  2016  r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  6  niezabudowanych  nieruchomości  położonych
w  Kaliszu  przy  ul.  Pogodnej,  ul.  Szczypiornickiej,  ul.  Radosnej  w  obrębie  0151
Szczypiorno – 8.11.2016 r. godz. 10.00, s. 36 Ratusz,

-  pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07,  D2016.09.01594  z  dn.  21  września  2016  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości  zabudowanej  położonej
w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 106  – 23.11.2016 r. godz. 10.00, s. 36 Ratusz,

-  pismo WGM.6840.03.0003.2016.B.Sz.,  D2016.10.00155 z  dn.  11  października 2016 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy
ul. Złotej 65 w obrębie 019 Piskorzewie – 23.11.2016 r. godz. 11.00, s. 36 Ratusz,

-  pismo  WGM.684.01.0022.2015.TO,  D2016.10.00851  z  dn.  20  października  2016  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu
przy ul.  Skarszewskiej  10 w obrębie 015 Chmielnik –  6.12.2016 r. godz.  10.00,  s.  36
Ratusz.

6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1. 
Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  Małgorzata  Zarzycka,  witając
wszystkich obecnych.



Ad. 2. 
Przewodnicząca zaproponowała  zmianę porządku obrad poprzez dodanie  w punkcie  3 -
Protokołu z rozpatrzenia skargi pani ■                 * , pana ■                 * i  ■              *na
działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  w  punkcie  4  -  projektu  uchwały  w  sprawie
rozpatrzenia skargi pani  ■                 * na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, w
punkcie 5 - projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ,■                 * pana 
■                * i pana  ■                 *na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, pozostałe
punkty ulegają  przesunięciu został  jednomyślnie  przyjęty  z  zaproponowaną zmianą.  (10
głosów za, 10 obecnych).

Ad. 3. 
Przyjęcie protokołu Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza badającego skargę
pani ■                 *, pana ■                 * oraz pana  ■                 * na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca  zapytała  Koordynatora  Zespołu  czy  są  jakieś  zmiany  w  protokole
względem wersji odczytanej na poprzednim posiedzeniu komisji.
Radny  Tadeusz  Skarżyński  wspomniał  o  zmianie  wprowadzonej  w  części  dotyczącej
artykułu – po konsultacji z Biurem Radców Prawnych – Zespół powołuje się na art. 244
paragraf 1 Kpa. Pozostała część protokołu pozostaje taka, jaka była odczytana. Skarga jest
zasadna. Radny odczytał zdanie, w którym nastąpiła zmiana. „Ponieważ odpowiedź z dnia
07.09.2016 r. na pismo pani ,■                 * pana ■                 * oraz pana ■                 *,
z  dnia  22.02.2016  r.  wskazuje  na  zakwalifikowanie  go  jako  wniosku,  uznać  należy  iż
zgodnie  z  art.  244  §  1  Kpa  Prezydent  Miasta  Kalisza  był  zobowiązany  do  udzielenia
odpowiedzi w terminie 1 miesiąca.”
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad protokołem. Protokół został
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany (10 za, 10 obecnych).       

Ad. 4. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ■                  *
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca wspomniała, że w materiałach znajduje się uzasadnienie do tego projektu.
Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany. (10 za, 10 obecnych).    

Ad. 5. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ■                  *
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca przypomniała,  że protokół  został  odczytany na poprzednim posiedzeniu
Komisji  i  przyjęty.  Uzasadnienie  również  do  tego  projektu  uchwały  znajduje  się
w materiałach.  
Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.(10 za, 10 obecnych).
Ad. 6. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski:
-  pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2016.09.01557  z  dn.  21  września  2016  r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  6  niezabudowanych  nieruchomości  położonych
w  Kaliszu  przy  ul.  Pogodnej,  ul.  Szczypiornickiej,  ul.  Radosnej  w  obrębie  0151
Szczypiorno – 8.11.2016 r. godz. 10.00, s. 36 Ratusz.  Komisja jednomyślnie pozytywnie



przegłosowała  kandydaturę  radnej  Małgorzaty  Zarzyckiej  (10  za,  1  wstrzymujący,  11
obecnych).

-  pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07,  D2016.09.01594  z  dn.  21  września  2016  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości  zabudowanej  położonej
w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 106  – 23.11.2016 r. godz. 10.00, s. 36 Ratusz. Komisja
jednomyślnie  pozytywnie  przegłosowała  kandydaturę  radnego  Tadeusza  Skarżyńskiego
(10 za, 1 wstrzymujący, 11 obecnych).

-  pismo WGM.6840.03.0003.2016.B.Sz.,  D2016.10.00155 z  dn.  11  października 2016 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy
ul. Złotej 65 w obrębie 019 Piskorzewie – 23.11.2016 r. godz. 11.00, s. 36 Ratusz. Komisja
jednomyślnie  pozytywnie  przegłosowała  kandydaturę  radnego  Tadeusza  Skarżyńskiego
(10 za, 1 wstrzymujący, 11 obecnych).

-  pismo  WGM.684.01.0022.2015.TO,  D2016.10.00851  z  dn.  20  października  2016  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do
udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Kaliszu
przy ul.  Skarszewskiej  10 w obrębie 015 Chmielnik –  6.12.2016 r. godz.  10.00,  s.  36
Ratusz.  Komisja  jednomyślnie  pozytywnie  przegłosowała  kandydaturę  radnego  Piotra
Lisowskiego (10 za, 1 wstrzymujący, 11 obecnych).

Ad. 7. 
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  dziennego  porządku  obrad,  Przewodnicząca  Małgorzata  Zarzycka
zamknęła posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/          Komisji Rewizyjnej 
27.10.2016 r.            Rady Miejskiej Kalisza

                Małgorzata Zarzycka /-/ 

* 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.   

    
  


