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Protokół Nr 0012.2.40.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Powołanie  zespołu  do  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na Prezydenta Miasta Kalisza.
4.  Rozpatrzenie  wniosku  Stowarzyszenia  Kalisz  Bezpieczny  dla  Pieszych

i Rowerzystów. 
5. Korespondencja.  
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara Oliwiecka. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 głosy za (4 obecnych).

Ad.3.  Powołanie  zespołu  do  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
Powołano  zespół  do  spraw  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na Prezydenta  Miasta  Kalisza  w następującym składzie:  radna  Barbara  Oliwiecka,
radny  Marian  Durlej,  radna  Agnieszka  Konieczna,  radny  Piotr  Mroziński.
Na koordynatora zespołu wybrano radnego Mariana Durleja. 
Głosowanie: 4 głosy za (4 obecnych).  

Ad.4.  Rozpatrzenie  wniosku  Stowarzyszenia  Kalisz  Bezpieczny  dla  Pieszych
i Rowerzystów.  
Przewodnicząca  wspomniała,  że  protokół  zostanie  przesłany  do  członków  komisji
jeszcze  w  tym  tygodniu,  wniosek  jest  bezzasadny  z  uwagi  na  obostrzenia
konserwatora zabytków, którymi Miasto musiało się kierować. 



Ad.5. Korespondencja.
Brak. 

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Marian Durlej zapytał dlaczego rowerzyści mają rację, jeśli to jest zrobione
zgodnie z wymogami konserwatora zabytków?
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  wyjaśniła,  że  na  mocy  standardów
budowy infrastruktury pieszej i na mocy zasad budowania woonerfu powierzchnia na
całej długości ulicy powinna być zrównana, nie powinno być chodnika, jezdni, ścieżki
rowerowej  tylko  cała  powinna  być  dopuszczona  do  ruchu,  ruch  powinien  być
spowolniony, komfortowy i dla rowerzystów, i dla pieszych.  Natomiast w Kaliszu
obostrzenia  konserwatora  zabytków  spowodowały,  że  musiała  zostać  zachowana
kostka staroużyteczna i pani konserwator nie pozwoliła jej ściąć, mimo że Miasto o to
wnioskowało, wtedy byłaby to gładka powierzchnia. Dlatego rowerzyści mają rację
ale  pani  konserwator  ma  tutaj  zdanie  nadrzędne.  Przewodnicząca  wyraziła
zrozumienie dla rowerzystów, którym niewygodnie jest jeździć po kostce brukowej na
rowerze.       
Następnie Przewodnicząca zaproponowała wniosek do Prezydenta. 
W związku  ze  skargą  pana  ████* przekazaną  Radzie  Miasta  Kalisza  zgodnie  z
właściwością przez Wojewodę Wielkopolskiego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
w załączeniu przesyła przedmiotową skargę z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy i
kiedy pismo skarżącego zostało przekazane do organu właściwego celem rozpatrzenia
lub czy została udzielona jakakolwiek inna odpowiedź.
Wniosek został przyjęty: 4 głosy za (4 obecnych).

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
1.06.2021 r.                           Rady Miasta Kalisza

      Barbara Oliwiecka /-/

* 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 Miasta.


