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Protokół Nr 0012.1.26.2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 20 listopada 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 Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kalisza powołanego w celu rozpatrzenia skargi pani ███████*
na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
4. Korespondencja.
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.
Informacja o stopniu zaawansowania prac Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kalisza powołanego w celu rozpatrzenia skargi pani ███████*
na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
Radna Magdalena Spychalska Koordynator Zespołu powiedziała, Ŝe zespół pracuje
nad skargą. Skarga jest bardzo obszerna, zawiera wiele wątków i wymaga sporo czasu
aby ją dokładnie rozpatrzyć dlatego radna poprosiła o przedłuŜenia terminu
rozpatrzenia skargi do dnia 29 grudnia 2015 r. Zespół musi się jeszcze spotkać z panią
kierownik, zbadać wiele dokumentów i z tego powodu zespół potrzebuje sporo czasu,
Ŝeby skarga była prawidłowo i sumiennie rozpatrzona.
Przewodniczący Martin Zmuda rozumiał, Ŝe przyjmując protokół z rozpatrzenia tej
skargi 29 grudnia Komisja będzie się trzymać terminów przewidzianych w Kpa.

Radna Magdalena Spychalska obiecała, Ŝe zespół się postara się dlatego, Ŝe okazuje
się po rozmowach, które juŜ zostały przeprowadzone ze skarŜącą, jak bardzo jest
obszerny ten materiał, ile dokumentów zespół musi poprosić panią kierownik, kolejne
spotkanie będzie w Centrum Interwencji Kryzysowej 1 grudnia o godz. 9.00 i będzie
badać dokumenty, będzie rozmawiać z panią kierownik i to jest kluczowy moment,
który pokaŜe jak daleko zespół musi iść. Radna obiecała, Ŝe do 29 grudnia zespół
powinien zdąŜyć rozpatrzyć skargę. Radna zwróciła się z prośbą o przedłuŜenie
terminu rozpatrzenia skargi do dnia 29 grudnia 2015 r. celem sumiennego i rzetelnego
zbadania przedmiotowej sprawy.
Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4.
Korespondencja.
Przewodniczący Martin Zmuda poinformował, Ŝe wpłynęła skarga na dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu. SkarŜąca, która ma zawieszone prawa
rodzicielskie zwróciła się do pani dyrektor o udostępnienie wyników nauki swojego
dziecka i dostała odmowę. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
zbadania skargi będzie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Ad. 5.
Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Przewodniczący zaapelował do wszystkich członków Komisji aby na kolejne
posiedzenie Komisji przygotować propozycje do planu pracy Komisji na 2016 r.
Ad. 6.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.
Protokołowała:

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska
20.11.2015 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.

