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Protokół Nr 0012.2.37.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

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

Prezydenta Miasta Kalisza.(luty)
4. Korespondencja.  
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. 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 – 5 osób za (5 obecnych). 

Ad.3.  Powołanie nowego koordynatora do rozpatrzenia skargi pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza.(luty)
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  ten  punkt  jest
konsekwencją  nieprzyjęcia  przez  Radę  projektu  uchwały  z  rozpatrzenia  skargi.
W  związku  z  czym  zespół  ponownie  powinien  pochylić  się  nad  tą  sprawą.
Przewodnicząca  zapytała  czy  są  jakieś  pytania  odnośnie  procedowania  tej  skargi
po  raz  drugi,  następnie  zaproponowała  na  funkcję  koordynatora  zespołu  radnego
Mariana Durleja. 
Radny Marian Durlej nie zgodził  się z dwóch powodów: po pierwsze chciałby się
wycofać z tej komisji, a drugi powód to względy zdrowotne.   
Przewodnicząca  przypomniała,  że  procedowanie  tej  skargi  było  już  zakończone,
protokół  był  podpisany  i  w  zasadzie  ponowne  jej  procedowanie  wynika  z  tego,
że  członkowie  Komisji  zmienili  zdanie  i  dlatego  wypadałoby,  żeby  wzięli
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odpowiedzialność  za  to,  że  z  jakichś  powodów  zmienili  zdanie  w  trakcie
procedowania  już  nie  tyle  skargi,  co  głosowania  nad  uchwałą.  Jako  Koordynator
przygotowała protokół według jej uznania jak najlepszy i raczej w tej materii zdania
nie zmieni.    
Radny  Leszek  Ziąbka  wspomniał,  że  w  tej  chwili  proceduje  już  jedną  skargę
i nie chciałby być posądzony o stronniczość. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  można  zadzwonić  do  pani  Agnieszki
Koniecznej ale nalegała, żeby radny Leszek Ziąbka został koordynatorem, ponieważ
i tak spotka się cały zespół roboczy oddzielnie na zoomie i będzie uzgadniał protokół.
Sprawa, jak dla Przewodniczącej jest dziwna, bo to Państwo radni chcieli jeszcze raz
rozpatrzeć  tę  skargę  i  stworzyć  nowy  protokół  kwestionując  uchwałę  ze  starym
protokołem.  Przewodnicząca  próbowała  skontaktować  się  podczas  posiedzenia
z nieobecną radną Agnieszką Konieczną.
Adwokat Monika Mazur powiedziała, że statut miasta wskazuje, że komisja wyłania
zespół, który ma badać skargę, natomiast nie ma tutaj mowy na temat wyrażania zgody
bądź nie, przez poszczególnych radnych, na udział w danym zespole.
Przewodnicząca podsumowała, że wszyscy radni są członkami zespołu, tak jak było
wcześniej ustalone. Cały zespół spotka się on-line i wypracuje stanowisko w formie
protokołu, który wymaga pewnej zmiany. 
W związku z rezygnacją radnej Barbary Oliwieckiej z funkcji Koordynatora zespołu
ds. rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza (luty), Komisja na
nowego Koordynatora powołała radnego Leszka Ziąbkę. 
Głosowanie: 3 głosy za, 1 wstrzymujący (4 obecnych). 

Ad.4. Korespondencja.
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynął wniosek, który na kolejnym posiedzeniu
komisji  będzie  procedowany.  Radna Barbara  Oliwiecka poprosiła  o  zapoznanie  się
z tym wnioskiem. Następnie radna poinformowała również, że pocztą elektroniczną
wszyscy otrzymali korespondencję pana ████*.
Radny Marian Durlej zastanawiał się czy Przewodnicząca nie powinna zabrać głosu
w sprawie pisma skarżącego, który obraża radnych. 
Przewodnicząca  Komisji  zgodziła  się  z  Przedmówcą,  ten  mail  jest  uwłaczający
powadze  komisji.  Odpowiedź  na  tę  korespondencję  zostanie  przygotowana,
po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta.    
Radny Leszek Ziąbka odnośnie wniosku wspomniał, że jest on niezasadny ponieważ
pas,  o  którym  mowa  we  wniosku  nie  jest  ścieżką  rowerową.  Przewodnicząca
poprosiła, żeby wszyscy radni zapoznali się z tym wnioskiem i na spotkaniu roboczym
za pośrednictwem mediów społecznościowych omówili wstępnie stanowisko Komisji.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  wspomniała,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  19.04  te  dwa  protokoły
z rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta, których koordynatorem jest radny Leszek
Ziąbka  powinny  zostać  poddane  pod  głosowanie.  Wcześniej  natomiast  należy  je
podpisać.   
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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
12.04.2021 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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