
KRM.0012.0038.2017
D2018.02.01621

Protokół Nr 0012.1.57.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 30 marca 2017 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  pana  ■                  *

na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych
w Kaliszu.

4. Projekt  uchwały  w sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  Kalisza
zbadania skargi pani  ■                 * na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu.

5. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.

6. Wybór składów zespołów Komisji  Rewizyjnej do przeprowadzenia: 
 Kontroli realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
 Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.,
 Kontroli  procesu  i  okoliczności  zakupu  przez  Miasto  Kalisz  basenu  „Delfin”

na osiedlu Dobrzec,
 zbadania skargi pani ■                 * na działalność dyrektora  Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
 Kontroli jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek,
7. Korespondencja:
 pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2017.02.02568  z  dnia  27.02.2017  r.

w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  6  nieruchomości  położonych
w Kaliszu przy ul.  Pogodnej,  ul.  Szczypiornickiej  i  ul.  Radosnej  –  10.04.2017 r.
(pon) godz. 10.00, s. 36 Ratusz,

 pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07,  D2017.03.02856  z  dnia  28.03.2017  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do  udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości  położonej
w Kaliszu  przy  ul.  Skarszewskiej  106  –  11.05.2017  r.  (czw)  godz.  10.00,  s.  36
Ratusz,

 pismo pani ■                 * ws udzielonej kary nagany.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.



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

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Małgorzata Zarzycka witając wszystkich
obecnych.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty:
9 głosów za  (9 obecnych). 
Ad. 3.  Projekt  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ■                 *
na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych
w Kaliszu.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  9 głosów za (9 obecnych).
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pani  ■                 * na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania:  9 osób za (9 obecnych).
Ad. 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.
Głos  w  tym  punkcie  zabrał  radny  Martin  Zmuda,  który  złożył  wniosek  formalny
w sprawie rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej o kontrolę jednostki pomocniczej
Miasta  Kalisza  Rady  Osiedla  Zagorzynek,  ze  względu  na  to,  że
w  ostatnim  czasie  wielu  radnych  złożyło  rezygnację.  Kontrola  miałaby  się  odbyć
w drugim kwartale bieżącego roku. Radny Ścisły zapytał, czy Rada Miasta powinna się aż
tak  mocno  angażować  w  problemy  Rad  Osiedli.  Na  to  odpowiedziała  Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zarzycka mówiąc, że istnieje wiele przesłanek do tego
aby zainteresować się sytuacją w Radzie Osiedla Zagorzynek. Radny Ścisły zaproponował,
aby Komisja Prawa rozważyła zasadność tego wniosku i po ewentualnym przegłosowaniu
Komisja  Rewizyjna  przeprowadzi  kontrolę.  Jednak  radny  Zmuda  powiedział,  że
podtrzymuje swój wniosek. Radny Piotr Lisowski powiedział, że chętnie zagłosowałby za
wnioskiem  radnego  Zmudy  jednak  najpierw  chciałby  go  przeczytać,  więc  prosi  o
dostarczenie wniosku do przeczytania i na następnym posiedzeniu komisji podda go pod
głosowanie. Radny Zmuda nalegał by jednak dziś przegłosować projekt uchwały, ponieważ
następna Komisja odbędzie się za miesiąc i wszystko przedłuży się niepotrzebnie. Radna
Magdalena Spychalska dodała,  że kontroli  podlegać będzie  jedynie  dokumentacja,  a  nie
stosunki  międzyludzkie.  Na koniec  radna Magdalena Spychalska i  Naczelnik Kancelarii
Rady Miejskiej, pani Katarzyna Wawrzyniak dodały, że dochodzą do nich informacje na
temat  konfliktów  w  tej  Radzie  Osiedla  dotyczące  na  przykład  sposobu  zwoływania
posiedzeń czy sposobu wydatkowania środków finansowych oraz zaniedbanie kontaktów ze
społeczeństwem. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Martina Zmudy
w sprawie rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017
rok o kontrolę jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek: 5 osób za,
4 osoby się wstrzymały (9 obecnych). 
Ad. 6. Wybór składów zespołów Komisji  Rewizyjnej do przeprowadzenia: 
- Kontroli jednostki pomocniczej miasta Kalisza – Rady Osiedla Zagorzynek,
Proponowany skład:
Radny Martin Zmuda- koordynator
Radny Tadeusz Skarżyński- członek zespołu



Radny Roman Piotrowski- członek zespołu
Radna Kamila Majewska- członek zespołu
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych)
- Zbadania skargi pani  ■                 * na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
Proponowany skład:
Krzysztof Ścisły- koordynator
Radny Piotr Lisowski- członek zespołu
Radny Roman Piotrowski- członek zespołu
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych).
-  Kontroli  procesu  i  okoliczności  zakupu  przez  Miasto  Kalisz  basenu  „Delfin”
na osiedlu Dobrzec.
Proponowany skład:
Radna Małgorzata Zarzycka- koordynator
Radna Magdalena Spychalska- członek zespołu
Radny Piotr Lisowski- członek zespołu
Radny Krzysztof Ścisły- członek zespołu
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  6  osób  za,  3  osoby  się  wstrzymały
(9 obecnych)
- Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.
Proponowany skład:
Radny Dariusz Witoń- koordynator
Radny Tadeusz Skarżyński- członek zespołu
Radna Małgorzata Zarzycka- członek zespołu
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych).
-Kontroli realizacji w 2016 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu.
Proponowany skład:
Radna Magdalena Spychalska- koordynator
Radny Piotr Lisowski- członek zespołu
Radna Małgorzata Zarzycka- członek zespołu
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 9 osób za (9 obecnych)
Ad. 7. Korespondencja:
 pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2017.02.02568  z  dnia  27.02.2017  r.  w  sprawie
delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  do  udziału
w  przetargu  na  sprzedaż  6  nieruchomości  położonych  w  Kaliszu  przy  ul.  Pogodnej,
ul. Szczypiornickiej i ul. Radosnej – 10.04.2017 r. (pon) godz. 10.00, s. 36 Ratusz,
Do przetargu oddelegowano radnego Tadeusz Skarżyński.
Głosowanie: 9 osób za (9 obecnych).
 pismo  WGM.KŻ.722410-0073/07,  D2017.03.02856  z  dnia  28.03.2017  r.
w sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  Kalisza  do
udziału  w  przetargu  dotyczącym  zbycia  nieruchomości  położonej
w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 106 – 11.05.2017 r. (czwartek) godz. 10.00, s. 36 Ratusz,
Delegowanie  radnego  do  powyższego  przetargu  zostanie  przegłosowane  na  kolejnym
posiedzeniu komisji.

 pismo pani ■                 * w sprawie udzielonej kary nagany,
Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  pismo  zostanie  przekazane  zespołowi
badającemu skargę.
Ad. 8.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.



Brak.
Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.

Protokołowała: Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/          Komisji Rewizyjnej 
30.03.2017 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. 


