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Protokół Nr 0012.2.21.2020

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 13 stycznia 2020 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie  skargi  pani  ████* i  pani  ████* na  dyrektora  Publicznego

Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu.
4. Rozpatrzenie skarg pana  ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Kaliszu.
5. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

7. Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

8. Korespondencja:
      - pismo nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu (WO.1511.0009.2019, 

D2019.12.03372).
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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. Omówienie skargi pani  ████* i pani  ████* na dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu.
Radny Leszek Ziąbka Koordynator  Zespołu ds.  zbadania  skargi  omówił  przedmiot
skargi.  Wspomniał  o  regulaminie,  który  jest  anachroniczny,  posiada  uchybienia  i
trzeba  będzie  go  zaktualizować,  jest  np.  punkt  5  mówiący  o  tym,  że  negatywne



zaopiniowanie wniosku osób uprawnionych ubiegających się o wypłatę świadczenia z
Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wymaga uzasadnienia, jest tam również zapis, że
pani dyrektor decyduje o przyznaniu dofinansowania na podstawie pism złożonych do
końca  kwietnia.  Skarżące  zwróciły  się  do  pani  dyrektor  o  przyznanie  takiego
dofinansowania, zostały poinformowane, że nie muszą nic pisać, później dowiedziały
się, że jednak trzeba napisać wniosek ale nikt nie poinformował ich, że jest do tego
specjalny druk. Panie napisały prośbę o dofinansowanie jednakże nie zrobiły tego na
specjalnym druku przez co ich podanie zostało negatywnie rozpatrzone. Gdy kolejny
raz wystąpiły o dofinansowanie pani dyrektor poprosiła o okazanie PIT-ów. Zdaniem
tych pań wszyscy dostają dofinansowania z wyjątkiem nich, na zasadzie takiej, że im
się  odmawia  bez  podania  uzasadnienia.  Pan  Ziąbka  powiedział,  że  planuje
zorganizowanie  spotkania  ze  skarżącymi  oraz  z  panią  dyrektor  w celu  omówienia
regulaminu oraz powodu odmowy dofinansowania skarżącym. Panie zwracają się z
prośbą o podanie kwoty dofinansowania, kto dostawał dofinansowanie, dlaczego one
jako  jedyne  nie  dostają  podczas  gdy  wnioski  pozostałych  osób  są  pozytywnie
rozpatrywane. Wstępnie można powiedzieć, że skarga jest zasadna. 
Radny  Piotr  Mroziński  zastanawiał  się  czy  jest  potrzeba  spotykania  się  z  tymi
wszystkimi osobami, czy nie można najpierw skonsultować tego regulaminu z panią
dyrektor, skoro wiadomo, że są tam uchybienia, skarga jest zasadna, radny zastanawiał
się czy są potrzebne konsultacje z tymi paniami?  
Pan Leszek Ziąbka przyznał, że można zacząć od spotkania z panią dyrektor jeśli będą
jakieś rozbieżności to wtedy zorganizuje się również spotkanie ze skarżącymi.
Przewodnicząca  Komisji  powiedziała,  że  problem  z  Zakładowym  Funduszem
Świadczeń  Socjalnych  się  powtarza  tak  często,  że  zaproponowała  wniosek  do
Prezydenta  Miasta  Kalisza  o  skontrolowanie  regulaminów  zakładowych  funduszy
świadczeń socjalnych we wszystkich placówkach oświatowych, w razie wątpliwości
wyjaśnić je, ewentualnie zaktualizować i przeprowadzić szkolenie.
Radny Marian Durlej powiedział, że skontrolowanie tego nie jest łatwą sprawą. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  może  chociaż  wystarczy  pismo  do
dyrektorów placówek, żeby sprawdzili aktualność zapisów czy są zgodne z ustawą.   
Wniosek w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi do dnia 27 lutego 2020 r.
– 5 głosów za (5 obecnych).

Komisja  podjęła  wniosek  skierowany  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza  o  zwrócenie
uwagi  aby dyrektorzy  jednostek  oświatowych miasta  sprawdzili  zgodność  zapisów
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z zapisami ustawowymi, z
powodu powtarzających się w tym zakresie skarg. – 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.4.  Rozpatrzenie  skarg  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka powiedziała,  że  po zasięgnięciu  opinii
prawnej mecenasa Filipa Żelaznego, Komisja może uznać skargę za bezzasadną albo
jej nie rozstrzygać. Komisja uznała, że nie będzie rozpatrywać przedmiotowej skargi
ze względu na przeprowadzone kontrole w tym zakresie.  



Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  T  Kościuszki  z  dnia  24.09.2019  r.  został  pozytywnie
zaopiniowany – 5 głosów za (5 obecnych).

Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  T  Kościuszki  z  dnia  9.10.2019  r.  został  pozytywnie
zaopiniowany – 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.5. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  zgodnie  interpretacją
pana Filipa Żelaznego radcy prawnego w związku z § 39 Kpa na pismo wysłane drogą
elektroniczną  należy  wysłać  odpowiedź  tą  samą  drogą.  Tutaj  zaszła  sytuacja
nadzwyczajna,  Dyrektor  Ośrodka  Sportu  Rehabilitacji  i  Rekreacji  tłumaczył,  że
ośrodek  miał  problemy  techniczne,  nie  mógł  odpowiedzieć  drogą  mailową,
wystosował pismo listem zwykłym. Skarżący twierdzi, że nie podawał takiego adresu
do korespondencji i nie otrzymał odpowiedzi, dopiero 3 tygodnie od upływu terminu
na udzielenie odpowiedzi wystosował przypomnienie, na które otrzymał odpowiedź.
Pan  mecenas  powiedział,  że  wszystkie  pisma  zawierające  odpowiedź  na  wnioski
powinny być wysłane za potwierdzeniem odbioru, tutaj takiego nie było. Nie można
oceniać intencji tylko fakty. Druga kwestia dotyczyła użyczenia stołu i sali. Skarżący
w odpowiedzi uzyskał cennik komercyjny wynajęcia infrastruktury, zgodnie z opinią
mecenasa  istotą  użyczenia  jest  nieodpłatne  korzystanie  z  danej  rzeczy,  w  tym
przypadku sali i stołu do tenisa stołowego. Zdaniem skarżącego odpowiedź była nie na
temat  ponieważ  wnioskował  o  nieodpłatne  użyczenie  a  otrzymał  cennik.  Skarga
została uznana za zasadną.      
Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  został
pozytywnie zaopiniowany – 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka wspomniała, że na ten moment nie ma
żadnej  informacji  czy  Skarżący  odwołał  się  już  od  tej  oceny.  Następnie  radna
odczytała  opinię  mecenasa  w  sprawie  postępowania  Komisji  w  przypadku  gdy
przedmiot  skargi  dotyczy wyników kontroli  przeprowadzonych przez  inne  organy.
Jeśli  Skarżący  będzie  się  odwoływał  wówczas  można  pozostawić  skargę  bez
rozpatrzenia uznając, że skarga została skierowana do innych organów.     
Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
zbadania  skargi  na  dyrektora  II  Liceum Ogólnokształcącego  im.  T.  Kościuszki  w
Kaliszu został pozytywnie zaopiniowany – 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.  7.  Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Komisja  powołała  Zespół  ds  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w składzie radni: Barbara



Oliwiecka, Agnieszka Konieczna, Marian Durlej, Piotr Mroziński, Leszek Ziąbka. Na
Koordynatora Zespołu wybrano radną Agnieszkę Konieczną. 
Powyższy skład zespołu został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany – 5 głosów za
(5 obecnych).   

Ad. 8. Korespondencja:
-  pismo nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr 2  w Kaliszu (WO.1511.0009.2019,
D2019.12.03372).
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka powiedziała, że w związku z  tym, że nikt
się nie podpisał pod tym pismem, zostało ono potraktowane jako anonim, który nie
podlega rozpatrzeniu. Komisja przyjęła w/w pismo do wiadomości.  

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka zapytała czy ktoś się zgłosił do składu
Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.  Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  samorządzie
gminnym przedstawiciel każdego klubu powinien być w składzie tej Komisji, na ten
moment nie ma przedstawiciela Klub Radnych SLD.                  

Ad.10. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
13.01.2020 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.


