UCHWAŁA NR LVIII/777/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza na 2018 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 68 ust. 1-3 uchwały
Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta
Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 967) uchwala się, co następuje:

§ 1. W planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok stanowiącym
załącznik do uchwały nr XLVIII/641/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok (ze zm.)
wprowadza się następującą zmianę:
1. punkty 7., 9., 10., 11., 12., 13., oraz 14. otrzymują brzmienie:

„
7. Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady
z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej Kalisza w roku 2017,

IV kwartał 2018 r.

problemowa
w
zakresie
utraconego
9. Kontrola
dofinansowania na rewaloryzację Parku Miejskiego w
ramach kontraktu terytorialnego,

IV kwartał 2018 r.

10. Kontrola przygotowania i realizacji programu rządowego
„Mieszkanie +” oraz programu „Kaliskie Własne M”

IV kwartał 2018 r.

11. Kompleksowa kontrola Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu w zakresie:
-zasadności przekształcenia Zarządu Dróg Miejskich
w Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
-analizy przebiegu drugiego przetargu podczas realizacji
zadania „Rower Miejski”,
-efektywności ekonomicznej i kadrowej funkcjonowania
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w kontekście
wykorzystania pomieszczeń znajdujących się na dworcu
PKP oraz elementów związanych z ruchami kadrowymi
w odniesieniu do ustawy o samorządzie gminnym,
-realizacji remontu ul. Pokrzywnickiej

IV kwartał 2018 r.

12. Kontrola procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz
na wydatki inwestycyjne w roku 2018 w kontekście braku
zabezpieczonych środków finansowych

IV kwartał 2018 r.

problemowa
efektywności
programu
13. Kontrola
profilaktycznego „Zdrowy Kalisz” w odniesieniu do
„Białych Sobót”

IV kwartał 2018 r.

14. Ocena skuteczności polityki mieszkaniowej miasta –
kontrola kompleksowa.

IV kwartał 2018 r.
„

2. dodaje się punkt 15. w brzmieniu:

15. Kontrola procedury i kolejnych etapów związanych
z wyłonieniem projektanta płyty Głównego Rynku"Rewitalizacja Głównego Rynku" do momentu
przekazania tego projektu.

IV kwartał 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVIII/777/2018
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza na 2018 rok.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje rady przedkładają swoje
plany pracy radzie gminy. Natomiast § 68 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r.,
poz. 967) stanowi, że plan pracy Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę.
Komisja Rewizja Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.
postanowiła przedłużyć - na IV kwartał 2018 r. - terminu zakończenia zadania nr 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14 oraz zgłosiła wprowadzenie dodatkowej kontroli pod nazwą „Kontrola procedury i kolejnych
etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty Głównego Rynku” do planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2018 rok.
Przedłużenie terminów zakończenia Komisja uzasadnia wielowątkowością kontroli oraz
potrzebą analizy obszernej dokumentacji spraw.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza
/.../
Radosław Kołaciński

