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Protokół Nr 0012.1.29.2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,

które odbyło się w dniu 29 grudnia 2015 roku 

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza ds. zbadania skargi

pani  ██████* na  działalność  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  9
w Kaliszu.

4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ██████*
na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.

5. Korespondencja.
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Martin Zmuda, witając
wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Ad. 2. 

Porządek obrad przyjęto jednomyślnie jak wyŜej niniejszego protokołu.

Ad. 3. 

Protokół Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza ds. zbadania skargi
pani  ██████* na  działalność  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  9
w Kaliszu. 

Radny  Tadeusz  SkarŜyński  Koordynator  Zespołu  przedstawił  protokół  z
rozpatrzenia  skargi.  Radny  stwierdził,  Ŝe  nieporozumienie  wynikło  z  pisma
Kuratorium  Oświaty  w  Poznaniu  z  10.09.2015  r.,  w  którym  pojawiło  się  błędne
określenie „ograniczenie władzy rodzicielskiej”,  które niosłoby za sobą inne skutki
prawne, a nie „zawieszenie władzy rodzicielskiej” i radny podejrzewa, Ŝe właśnie na
tej  podstawie  pani  ██████* domagała  się  informacji  na  temat  swojej  córki.
Większość  osób  ma  takie  podejście,  Ŝe  władza  rodzicielska  jest  tą  władzą  bardzo



waŜną i nie ulega to wątpliwości, natomiast z perspektywy dyrektora szkoły trzeba
mieć  świadomość,  Ŝe  mógłby  się  narazić  na  kwestie  związane  z  ochroną  danych
osobowych.  Tu widać,  Ŝe  pani  dyrektor  zadziałała  bardzo asekuracyjnie  wysyłając
pismo do sądu z prośbą o interpretacje, czy moŜe udzielić takich informacji.           

Protokół został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani  ██████* na działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu. 

Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 5, 6 i 7. 

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję. 

Protokołowała:       Przewodniczący 
Agnieszka Szczypkowska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
29.12.2015 r. /-/   Martin Zmuda

/-/ 

* 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.


