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Protokół Nr 0012.2.44.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 9 grudnia 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  spraw  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
4. Korespondencja:
-  odpowiedź  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  „Aquapark  Kalisz”  Sp.  z  o.o.

z dn. 19.11.2021 r.,
- anonimowa skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu.  
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  5  osób  za
(5 obecnych).  

Ad.3.  Powołanie  zespołu  do  spraw  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Powołano zespół  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady Miasta  Kalisza w celu
rozpatrzenia  skargi  w  następującym  składzie:  radna  Agnieszka  Konieczna  –
koordynator, radna Barbara Oliwiecka, radny Marian Durlej, radny Piotr Mroziński,
radny Leszek Ziąbka. 
Powyższy  skład  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  5  głosów  za
(5 obecnych). 
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Ad.4. Korespondencja.
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Aquapark Kalisz” Sp. z o.o.

z dn. 19.11.2021 r. - Komisja przyjęła do wiadomości,
-  anonimowa  skarga  na  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  16  w  Kaliszu  –

Komisja nie zajmuje się anonimami.  
Radny Marian Durlej zastanawiał się dlaczego anonim w ogóle trafił na komisję skoro
anonimami nikt się nie zajmuje a już taka informacja idzie w eter. 
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka stwierdziła, że każdy może wnioskować
o anonim.
Radca  Prawny,  Filip  Żelazny  wspomniał,  że  wcześniej  mogło  być  tak,  że  pismo
będące  anonimem  zatrzymywało  się  na  etapie  Przewodniczącego  Rady.
Jak wpływało takie pismo, to ktoś musiał je przyjąć i zadekretować.  Mogło być tak,
że  nie  wszystko  trafiało  na  posiedzenie  Komisji,  ponieważ  na  etapie  rozmowy
z Przewodniczącym uznano, że pewne rzeczy nie będą kierowane na komisję nawet
do wiadomości. Anonimowe pismo/skarga była wpinana do akt i dalej nigdzie nie była
przekazywana.  Jeśli  pismo  nie  było  kwalifikowane  jako  skarga,  to  nie  trafiało
na komisję,  czyli  to  było zatrzymywane na etapie  Przewodniczącego Rady.  Radca
prawny  wspomniał,  że  to  jest  kwestia  do  wypracowania,  można  przyjąć  taką
metodologię, że odnośnie tych spraw oczywistych, jeżeli to jest anonim, to na etapie
Przewodniczącego sprawa zostaje zakończona.     
Przewodnicząca  Komisji  zaznaczyła,  że  Komisja  dostała  to  pismo  tylko
do wiadomości.  
Radny  Marian  Durlej  powiedział,  że  jakieś  służby  mogą  to  oczywiście  sprawdzić
ale nie Komisja. 
Przewodnicząca wspomniała, że czasami osoby boją się ujawniać swoją tożsamość.
Radny  Marian  Durlej  stwierdził,  że  jeżeli  to  jest  anonim,  to  może  to  sprawdzić
Wydział Edukacji, czy Wiceprezydent ale radny nie widział sensu przekazywania tego
do komisji. 
Przewodnicząca jeszcze raz podkreśliła, że Komisja dostała to pismo do wiadomości,
lepiej jest wiedzieć, że jest jakiś problem, niż nie wiedzieć. Komisja może później
zapytać  czy  ta  sprawa została  zbadana  przez  organ prowadzący,  czyli  Prezydenta.
Pismo,  które  jest  przesłane  Komisji  do  wiadomości,  nie  przysparza  jakiejś  pracy,
ani żadnych obowiązków. Prawda jest taka, że anonimowo można napisać wszystko.   
Radny  Marian  Durlej  powiedział,  że  jeśli  ktoś  pisze  i  nawet  jeśli  Komisja  tego
nie rozpatruje, to jest to już do wiadomości kilku osób. Jeśli dyrektor rzeczywiście
zawinił to ok.
Przewodnicząca  stwierdziła,  że  brakuje  w  dzisiejszym  świecie  odwagi  cywilnej,
żeby rozmawiać najpierw twarzą w twarz w szkole czy podpisywać dokumenty.   

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  przypomniała,  że  Komisja  na  początku  roku  wnioskowała
do  Prezydenta  o  przedstawienie  wizualizacji  przebudowy  Głównego  Rynku.
Zaproponowano wówczas, żeby to była wystawa w formie np. plansz na Głównym
Rynku.  W odpowiedzi  Prezydent  poinformował,  że  będzie  taka  prezentacja,  tylko
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ustalana jest jej forma. Ze względu na pandemię nie odbyły się konsultacje.  Jedno
takie spotkanie było przy okazji posiedzenia Komitetu Rewitalizacji ale nie wszyscy
na tym byli, w zasadzie wiedziało o tym bardzo mało osób. No i teraz jest przetarg,
pewnych rzeczy tam nie ma.     
Radny Leszek Ziąbka wspomniał, że będzie chciał wnioskować o spotkanie z panem
Rutkowskim  –  projektantem  ponieważ  okazuje  się,  że  wyłącza  się  ten  tunel
podziemny, który miał być ekspozycją dlatego wszystko się zmienia. Robi się przetarg
na  zagospodarowanie  rynku,  gdzie  ulega  zmianie  jeden  z  punktów  tj.  robienie
ekspozycji podziemnej i dobrze by było, żeby ktoś zapoznał z tym radnych ponieważ
są zmiany - jednak ten zbiornik nie będzie eksponowany, docelowo będzie zasypany,
jest  zgoda  konserwatora  więc  projekt  ulega  zmianie.  Jest  ogłoszony  przetarg
(z wyłączeniem tunelu podziemnego),  do końca tygodnia trzeba złożyć dokumenty
jeśli ktoś chce startować. Na realizację tego projektu jest 12 miesięcy. 
Komisja przyjęła ponowienie swojego wniosku w sprawie upublicznienia wizualizacji
przebudowy Głównego Rynku oraz wniosek o zorganizowanie spotkania otwartego
z projektantem w celu omówienia zmian w projekcie dotyczących m.in. wyłączenia
budowy tunelu podziemnego i innych. 
Głosowanie 5 za (5 obecnych).

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Justyna Dziedzic /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
9.12.2021 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.
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	Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych).

