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Protokół Nr 0012.1.28.2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2015 roku
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o stopniu zaawansowania prac Zespołów Komisji:
- ds. rozpatrzenia skargi pani ██████* na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Kaliszu,
- ds. rozpatrzenia skargi pani ██████* na działalność kierownika Centrum
Interwencji Kryzysowej w Kaliszu,
4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana ██████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej
Kalisza (powołanie składu zespołu).
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2015 rok.
6. Korespondencja:
- pisma Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do udziału w następujących przetargach:
• pismo WGM.6840.01.0023.2014.JS, D2015.12.001587 z dnia 16 grudnia 2015
r. przetarg dot. zbycia nieruchomości połoŜonej w Kaliszu przy ul. Złotej 64,
który odbędzie się dnia 19.01.2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 36 w Ratuszu,
• pismo WGM.TO.722410-0047/10, D2015.12.02408 z dnia 14 grudnia 2015 r.
przetarg na sprzedaŜ 7 nieruchomości połoŜonych w Kaliszu w obrębie
152 Winiary, który odbędzie się dnia 20.01.2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 36
w Ratuszu,
• pismo WGM.6840.01.0023.2015.RS, D2015.11.02380 z dnia 14 grudnia 2015
r. przetarg dot. zbycia własnościowego prawa do lokalu przy ul. Bogumiła
i Barbary 11/11, który odbędzie się dnia 27.01.2016 r. o godz. 10.00, w sali
nr 36 w Ratuszu,
• pismo WGM.6840.01.0047.2014.RS, D2015.11.02379 z dnia 14 grudnia 2015
r. przetarg dot. zbycia na własność lokalu mieszkalnego połoŜonej w Kaliszu
przy ul. Babina 1/22, który odbędzie się 27.01.2016 r. o godz. 11.00, w sali
nr 36 w Ratuszu,

• pismo WGM.Kś.722410-0073/07, D2015.12.00132 z dnia 14 grudnia 2015 r.
przetarg dot. zbycia nieruchomości połoŜonej w Kaliszu przy
ul. Szczypiornickiej 112-114, który odbędzie się dnia 18.02.2016 r. o godz.
10.00, w sali nr 36 w Ratuszu,
• pismo WGM.6840.01.0020.2015.JS, D2015.12.00465 z dnia 14 grudnia 2015 r.
przetarg dot. zbycia nieruchomości połoŜonej w Kaliszu przy ul. Barskiej 9,
który odbędzie się dnia 18.02.2016 r. o godz. 10.30, w sali nr 36 w Ratuszu.
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
8. 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.
Informacja o stopniu zaawansowania prac Zespołów Komisji:
- ds. rozpatrzenia skargi pani ██████* na działalność dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.
Radny Tadeusz SkarŜyński Koordynator Zespołu Komisji Rewizyjnej ds.
zbadania skargi wspomniał, Ŝe na kolejne posiedzenie Komisji tj. 29.12.2015 r.
zostanie przedstawiony protokół z rozpatrzenia skargi. W duŜej mierze sąd ułatwił
rozpatrywanie tej skargi. Radny wspomniał, Ŝe nie będzie potrzeby przedłuŜania
terminu.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał czy w tej sprawie zapadł jakiś wyrok?
Radny Tadeusz SkarŜyński przedstawił pismo Sądu Rejonowego III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich stanowiące odpowiedź na pismo dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 9 w Kaliszu odnośnie moŜliwości udzielenia informacji o sytuacji
szkolnej dziecka rodzicowi, wobec którego zawieszono władzę rodzicielską.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał czy sąd „orzekł” czy „moŜe orzec”? Tzn. czy
dyrektor czeka na orzeczenie sądu i domniema, Ŝe będzie, czy teŜ sąd juŜ orzekł i
dyrektor to ma?
Radny Tadeusz SkarŜyński odczytał ponownie fragment pisma „sąd opiekuńczy
moŜe orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej”. Jest postanowienie sądu rejonowego
„sąd postanawia zawiesić władzę rodzicielską”.
Radna Magdalena Spychalska wspomniała, Ŝe najpierw została zawieszona
władza rodzicielska w stosunku do tej osoby, która złoŜyła skargę i szkoła wystąpiła o
opinię do sądu czy ma udzielać informacji. Skoro władza rodzicielska została
zawieszona to dyrektor nie musi i nawet nie powinien udzielać informacji na temat
dziecka.

Radny Krzysztof Ścisły stwierdził, Ŝe jest to absurdalne, bo nawet jeśli jest się
„kiepskim” rodzicem ale interesuje się postępami w nauce to jest przejaw raczej
pozytywnej postawy jako człowieka, chyba Ŝe jest w kontekście jakiś „przekręt”.
Radna Magdalena Spychalska odnośnie sytuacji rodzicielskich, wyjaśniła, Ŝe
czasem jest to tylko przejaw pozorowanej troski, który często obraca się przeciwko
dziecku albo drugiemu rodzicowi, albo opiekunowi prawnemu, który sprawuje władzę.
Rodzic, który ma tę władzę zawieszoną, jest jej pozbawiony, bądź ma ograniczoną, to
sąd wydając taką decyzję był o tym przekonany i były fakty świadczące o tym, Ŝe tak
naleŜy zrobić i w jakimś celu to zrobił. Po pierwsze, Ŝeby zdyscyplinować tego
rodzica, który dostał jakąś karę albo z uwagi na to, Ŝe rodzic ma tyle obowiązków, Ŝe
nie wypełnia ich właściwie. Jest taka decyzja sądu. Rodzic, który ma ograniczoną czy
zawieszoną władzę rodzicielską powinien się do tego stosować jak kaŜdy inny
obywatel do wyroków sądu, czy postanowień sądu i je respektować. A ewentualnie
jeŜeli rodzic się z tym nie zgadza, to tak swoje Ŝycie prowadzić, aby sąd zmienił
decyzję. MoŜe choroba, moŜe inne sytuacje wpłynęły na taką decyzję sądu,
zawieszenie, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej jest odwracalną czynnością.
Rodzic powinien zrobić wszystko aby odzyskać pełnię władzy rodzicielskiej i wtedy
jak najbardziej interesować się tym dzieckiem. Często bywa tak, Ŝe rodzic przychodzi
do szkoły wypytuje nadmiernie i dziecko później w domu szykanuje albo opowiada o
tym, gdzieś gdzie nie potrzeba, z tego tytułu są jakieś konsekwencje dla dziecka takie
psychiczne i Ŝeby uniknąć takich sytuacji to sąd musi rozstrzygnąć.
Radny Krzysztof Ścisły przyznał, Ŝe ta argumentacja przekonała go.
- ds. rozpatrzenia skargi pani ██████* na działalność kierownika Centrum
Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
Radna Magdalena Spychalska wspomniała, Ŝe prace zespołu są juŜ dosyć
zaawansowane, uzyskano praktycznie 90% dokumentów, brakowało tylko jednego
dokumentu, o którego uzupełnienie zespół zwrócił się do pani kierownik. Z uwagi na
to, Ŝe sprawa jest wielowątkowa, wymaga wielu posiedzeń, analizy wielu
dokumentów, materiał liczy ok. 250 str. Zespół będzie się jeszcze spotykał z
pozostałymi pracownikami aby uzyskać na jeden z punktów odpowiedź. PoniewaŜ jest
słowo przeciwko słowu, Ŝeby mieć pełen obraz sytuacji co do byłego pracownika,
poniewaŜ według pani kierownik jest taka opinia o niej. SkarŜąca mówi co innego,
zespół musi to zweryfikować spotykając się z pracownikami w celu uzyskania pełnej
informacji. Po zebraniu całego materiału zostanie sporządzony protokół.
Radna Magdalena Spychalska wspomniała, Ŝe zespół będzie prawdopodobnie
prosić o przedłuŜenie terminu, zespół pracuje praktycznie co drugi dzień.
Radny Tadeusz SkarŜyński stwierdził, Ŝe skoro skarga jest rzeczywiście duŜa to
moŜe od razu Komisja podejmie wniosek o przedłuŜenie terminu rozpatrzenia skargi.
Radna Magdalena Spychalska złoŜyła wniosek o przedłuŜenie terminu
rozpatrzenia skargi do styczniowej komisji, z uwagi na wielowątkowość i złoŜoność
sprawy.
Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Andrzej Plichta w kwestii formalnej
prosił aby spraw długich nie zostawiać na Komisję przed sesją, która odbędzie się 29
grudnia o godz. 9.00 a jej program równieŜ jest obszerny, wielowątkowy, natomiast

juŜ raz się zdarzyło, Ŝe sesja musiała się rozpoczynać o godzinie 10.00, a
Przewodniczący nie pozwoli na to po raz kolejny. Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe
Sesja jest waŜniejsza niŜ komisja i prosił, Ŝeby nie przestawiać tych wartości.
Przewodniczący Komisji zapewnił, Ŝe zawsze bierze to pod uwagę.
Do składu zespołu zgłosili się: radny Piotr Lisowski, radny Tadeusz SkarŜyński
w roli koordynatora, radny Adam Koszada.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana ██████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza
(powołanie składu zespołu).
Przewodniczący zapytał kto z radnych chciałby brać udział w pracach tego
zespołu. Przewodniczący zaapelował aby skład zespołu był inny od tych poprzednich.
Radny Krzysztof Ścisły poprosił aby jego osoby nie brać pod uwagę.
Przewodniczący zaproponował radnych: Kamilę Majewską, Stanisława
Paraczyńskiego, Piotra Lisowskiego.
Radni wyrazili zgodę. Na funkcję koordynatora zaproponowano radną Kamilę
Majewską.
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
zbadania skargi pana ██████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej Kalisza
został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Skład zespołu został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Radny Krzysztof Ścisły wspomniał, Ŝe istnieje zespół, który powinien zająć się
tymi problemami i wziąć wszystkie skargi pana ██████* oraz opinie komendantów
i być moŜe wypracować jakąś analizę. W skład zespołu wchodzą doświadczeni
policjanci, którzy powinni przedstawić panu Prezydentowi jakiś wniosek. Radny
sformułował wniosek formalny. W związku z trzecią skargą pana ██████* oraz
sytuacją jaka zaistniała radny proponuje aby Komisja Rewizyjna zwróciła się do
zespołu/komisji komunikacyjnej (składającej się z przedstawicieli StraŜy Miejskiej
Kalisza, Policji i Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu) o dokonanie analizy tych skarg,
wniosków które zostały wypracowane do tej pory przez zespoły oraz sytuacji pod
względem miejsc parkingowych w mieście i przygotowanie wniosków do Prezydenta
w tym zakresie.
Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Wiceprzewodnicząca komisji Małgorzata Zarzycka wspomniała, Ŝe składała
interpelację w sprawie ulicy Szkolnej ze względu na to, Ŝe zapotrzebowanie na miejsca
parkingowe jest duŜe i zespół do tych problemów miał się spotkać i to ocenić. Na razie
nie ma jeszcze odpowiedzi ostatecznej, ten zespół miał zbadać tę sytuację.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2015 rok został jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący podziękował za wsparcie Kancelarii Rady Miejskiej w
przygotowaniu sprawozdania.
Ad. 6.
Korespondencja:
- pisma Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do udziału w następujących przetargach:
• pismo WGM.6840.01.0023.2014.JS, D2015.12.001587 z dnia 16 grudnia 2015
r. przetarg dot. zbycia nieruchomości połoŜonej w Kaliszu przy ul. Złotej 64,
który odbędzie się dnia 19.01.2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 36 w Ratuszu –
zaproponowano radnego Tadeusza SkarŜyńskiego,
• pismo WGM.TO.722410-0047/10, D2015.12.02408 z dnia 14 grudnia 2015 r.
przetarg na sprzedaŜ 7 nieruchomości połoŜonych w Kaliszu w obrębie
152 Winiary, który odbędzie się dnia 20.01.2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 36
w Ratuszu - zaproponowano radnego Tadeusza SkarŜyńskiego,
• pismo WGM.6840.01.0023.2015.RS, D2015.11.02380 z dnia 14 grudnia 2015
r. przetarg dot. zbycia własnościowego prawa do lokalu przy ul. Bogumiła
i Barbary 11/11, który odbędzie się dnia 27.01.2016 r. o godz. 10.00, w sali
nr 36 w Ratuszu – zaproponowano radną Małgorzatę Zarzycką,
• pismo WGM.6840.01.0047.2014.RS, D2015.11.02379 z dnia 14 grudnia 2015
r. przetarg dot. zbycia na własność lokalu mieszkalnego połoŜonej w Kaliszu
przy ul. Babina 1/22, który odbędzie się 27.01.2016 r. o godz. 11.00, w sali
nr 36 w Ratuszu – zaproponowano radną Małgorzatę Zarzycka,
• pismo WGM.Kś.722410-0073/07, D2015.12.00132 z dnia 14 grudnia 2015 r.
przetarg dot. zbycia nieruchomości połoŜonej w Kaliszu przy
ul. Szczypiornickiej 112-114, który odbędzie się dnia 18.02.2016 r. o godz.
10.00, w sali nr 36 w Ratuszu – zaproponowano radnego Krzysztofa Ścisłego,
• pismo WGM.6840.01.0020.2015.JS, D2015.12.00465 z dnia 14 grudnia 2015 r.
przetarg dot. zbycia nieruchomości połoŜonej w Kaliszu przy ul. Barskiej 9,
który odbędzie się dnia 18.02.2016 r. o godz. 10.30, w sali nr 36 w Ratuszu –
zaproponowano radnego Krzysztofa Ścisłego.
PowyŜsze kandydatury zostały jednomyślnie pozytywnie zaopiniowane.
Przewodniczący Komisji Martin Zmuda poinformował o zaproszeniu Wójta
Gminy Blizanów na wigilię boŜonarodzeniową, która odbędzie się 19.12.2015 r. o
godz. 16.00 w Zespole Szkół w Blizanowie oraz o zaproszeniu na Drugi Koncert
Kolęd Pełni, który odbędzie się 19.12.2015 r. o godz. 19.00 w Kościele oo.
Franciszkanów.
Ad. 7.
Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Radny Tadeusz SkarŜyński wspomniał, Ŝe odnośnie skargi to prawdopodobnie
zawieszenie praw rodzicielskich jest związane z pobytem skarŜącej w Zakładzie
Karnym.
Radny Krzysztof Ścisły zapytał czy Komisja Rewizyjna złoŜyła juŜ jakieś
propozycje do planu pracy?

Przewodniczący powiedział, Ŝe na kaŜdym etapie moŜna składać wnioski do
planu pracy Komisji.
Przewodniczący Rady Andrzej Plichta wspomniał, Ŝe terminy sesji w 2016 r. są
juŜ ustalone, generalnie są to czwartki o godz. 9.00, zmienił się jedynie termin sesji
absolutoryjnej z 30 czerwca na 28 czerwca.
Ad. 8.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.
Protokołowała:

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska
17.12.2015 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.

