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Protokół Nr 0012.1.27.2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 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 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pani ██████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9
w Kaliszu. (powołanie składu zespołu)
4. Korespondencja:
- pismo WGM.6840.01.0002.2011.Kś, D2015.11.01039 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej do udziału w przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości połoŜonej
w Kaliszu przy ul. Wojciecha z Brudzewa – 14.01.2016 r. godz. 10.00.
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
6. 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.
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pani ██████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w
Kaliszu. (powołanie składu zespołu)
Na prośbę radnego Stanisława Paraczyńskiego Przewodniczący Komisji, Martin
Zmuda przedstawił pokrótce przedmiot skargi. SkarŜąca ma zawieszone prawa
rodzicielskie i dostała decyzję odmowną od pani dyrektor dotyczącą udzielenia
informacji na temat wyników nauki dziecka.

Radna Magdalena Spychalska powiedziała, Ŝe nie ma w systemie prawnym
pojęcia zawieszenie praw rodzicielskich. Osoba jest pozbawiona praw albo ma
ograniczone prawa. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest odwracalne, jeśli ktoś
zostanie pozbawiony praw ale np. w ramach terapii i innych działań resocjalizacyjnych
jego sytuacja poprawi się, to wtedy składa wniosek do sądu o przywrócenie praw
rodzicielskich i albo ma w całości przywrócone albo częściowo, w zaleŜności jaka jest
decyzja sądu. Natomiast jeśli sąd podejmie decyzję, Ŝe jest zbyt mała sytuacja
poprawy to podtrzymuje swoją decyzję i osoba musi pracować nad własną
osobowością, Ŝeby uzyskać pozytywną decyzję. Zespół musi stwierdzić jaki jest stan
prawny, wówczas sytuacja będzie klarowna. Trzeba poprosić o postanowienie sądu,
jaką decyzję wydał sąd w stosunku do tej osoby i porównać czym kierował się
dyrektor odmawiając udzielenia informacji.
Radny Stanisław Paraczyński wspomniał, Ŝe w Polsce jest bardzo duŜo
przypadków pozbawiania rodziców praw z powodów finansowych.
Radna Magdalena Spychalska zaprzeczyła takiemu przedstawianiu sprawy
stwierdzając, Ŝe media taki wizerunek kreują, w byłym województwie kaliskim nie
było Ŝadnego takiego przypadku. W Wydziale Rodzinnym była przeprowadzona
całoroczna kontrola pod kątem sprawdzenia czy była jakakolwiek sytuacja odebrania
dziecka z powodów socjalnych. Radna zapewniła, Ŝe nie było w okręgu kaliskim
Ŝadnej tego typu sytuacji. W Kaliszu ściśle to jest pilnowane, Ŝeby nie było takich
sytuacji, są instytucje społeczne typu pomoc społeczna, centra interwencji kryzysowej,
nawet szukani są sponsorzy zewnętrzni, rodziny zastępcze, piecza zastępcza,
wspomaganie, tak, Ŝeby dzieci nie trafiały do domów dziecka i Ŝeby nie były zabierane
– wiadomo, Ŝe naturalne środowisko dla dziecka zawsze będzie lepsze niŜ najlepsza
placówka. JeŜeli ktoś jest pozbawiony praw rodzicielskich, to prawo wręcz zakazuje
podawania takich informacji, nie moŜe nikt w sprawach dziecka dowiadywać się ani w
szpitalu, ani w szkole, jeŜeli nie jest osobą uprawnioną. Pozbawienie praw
rodzicielskich pozbawia rodzica tych praw, to jest kara dla rodzica za to, Ŝe nie
sprawuje naleŜycie obowiązków wychowawczych i opiekuńczych.
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pani ██████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w
Kaliszu.
Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Do składu zespołu zgłosili się: radny Piotr Lisowski, radny Tadeusz SkarŜyński
w roli koordynatora, radny Adam Koszada.
Proponowany skład zespołu został pozytywnie jednomyślnie zaopiniowany.
Ad. 4.
Korespondencja:
- pismo WGM.6840.01.0002.2011.Kś, D2015.11.01039 Prezydenta Miasta Kalisza z
dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
do udziału w przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości połoŜonej
w Kaliszu przy ul. Wojciecha z Brudzewa – 14.01.2016 r. godz. 10.00 wydelegowano radnego Krzysztofa Ścisłego. Kandydatura została jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowana.

Ad. 5.
Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Przewodniczący przypomniał wszystkim członkom Komisji aby na kolejne
posiedzenie Komisji przygotować propozycje do planu pracy Komisji na 2016 r.
Radny Tadeusz SkarŜyński zapytał jak daleko wstecz sięgają sprawy związane z
wglądem komisji w sprawy związane z funkcjonowaniem miasta.
Przewodniczący Martin Zmuda powiedział, Ŝe czas jest nieograniczony.
Radny Tadeusz SkarŜyński zainteresowany był kwestią związaną ze sprawami zbycia
udziałów Miasta Kalisza w Cieple Kaliskim. Radny zgłosił wniosek do planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2016 r., Ŝeby przeanalizować proces zbycia udziałów Miasta
Kalisza w spółce Ciepło Kaliskie. Jest to kwestia związana z tym jak powinno
wyglądać zbywanie majątku Miasta Kalisza czy ono powinno rzeczywiście
funkcjonować w ten sposób.
Radny Krzysztof Ścisły powiedział, Ŝe był przeciwny tej sprzedaŜy jednak trzeba
przyznać, Ŝe zostało to przygotowane w sposób perfekcyjny.
Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Radna Magdalena Spychalska zgłosiła wniosek do planu pracy Komisji o
przeprowadzenie kontroli dotyczącej zbadania funkcjonowania Giełdy Kaliskiej – nie
określając okresu poniewaŜ radna nie chciałaby zawęŜać kontroli pozostawiając
zespołowi kontrolnemu decyzję jakie lata będzie badał, czy od podpisania umowy.
Temat kontroli: „Kontrola działalności Miasta w spółce Giełda Kaliska”.
Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący zaapelował, Ŝeby na kolejnej komisji zgłaszać propozycje do planu
pracy.
Ad. 6.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska
4.12.2015 r. /-/

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
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.

