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Protokół Nr 0012.2.1.2018

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2018 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków

i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ■                 * na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.

4. Powołanie zespołu do sprawy zbadania skargi pana ■                 * na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.

5. Korespondencja: 
- pismo pana ■                 * w sprawie budowy chodnika przy ul. Łowickiej.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

+  Przyjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków
i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani ■                 * i pani ■                 * na
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

+ Powołanie zespołu do sprawy zbadania skargi pani ■                 * i pani ■                 *
na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
W tym punkcie  głos  zabrał  radny Zbigniew Włodarek,  który poruszył  temat  ujawniania
nazwisk  w  sprawach  skargowych.  Dodał,  że  w  materiałach  na  sesję  nazwiska  są
zamazywane, a w materiałach na komisję już nie. Naczelnik Kancelarii Rady Miasta, pani
Katarzyna  Wawrzyniak  wyjaśniła,  że  radni  zawsze  otrzymywali  dokumentację
z nazwiskami, aby łatwiej było pracować nad sprawami. Jednak ze względu na to, że sesje
są transmitowane, a posiedzenia komisji nagrywane dane te ukrywa się, ponieważ mają do
nich dostęp wszyscy mieszkańcy. Radny Włodarek zapytał, czy goście, którzy przychodzą



na  posiedzenia  mają  dostęp  do  danych  osobowych  zawartych  w  materiałach.  Pani
Wawrzyniak  odpowiedziała,  że  materiały  dostępne  na  e-sesji  nie  posiadają  danych
osobowych, a na posiedzeniach komisji prosi się o nieodczytywanie imion oraz nazwisk.
Dodała  także,  że  jeśli  w  posiedzeniach  uczestniczyli  goście  i  padały  nazwiska  to  przy
udostępnianiu  nagrań  czy  protokołów nazwiska  były  usuwane.  Przewodnicząca  Komisji
zapytała, czy jest możliwość, aby goście, którzy są obecni na posiedzeniach podpisywali
klauzulę, aby nie przekazywać bądź nie udostępniać danych. Pani Naczelnik odpowiedziała,
że nie ma takiej możliwości. 
Następnie  komisja  przeszła  do  głosowania  nad  porządkiem  obrad:  5  osób  za  (5
obecnych). Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty. 
Obecny na posiedzeniu mieszkaniec pan  ■                 * zapytał,  czy w protokole
z posiedzenia komisji widnieją nazwiska gości. Naczelnik Kancelarii Miasta odpowiedziała,
że w protokole znajdującym się w Kancelarii  nazwisko gościa widnieje.  Natomiast gość
może złożyć zastrzeżenie, że nie chce, aby jego nazwisko było upubliczniane, jednak jest to
możliwe  tylko  w  przypadku  komisji.  Dodała,  że  mieszkaniec  przychodzący  na  sesję
powinien liczyć się  z faktem,  że  sesje  są  transmitowane na żywo i  nie  ma możliwości
wycięcia danych. 

Ad.3.  Przyjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków
i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ■                 * na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca  Komisji  krótko  omówiła  procedurę  przygotowania  skargi  do  jej
rozpatrzenia oraz samo rozpatrywanie skargi. 
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania:  5  osób  za  (5  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4. Powołanie zespołu do sprawy zbadania skargi pana ■                 * na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Do  zespołu  badającego  skargę  zgłosiła  się  Barbara  Oliwiecka,  Piotr  Mroziński  oraz
Zbigniew Włodarek. Na koordynatora wybrano radną Oliwiecką. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). 

Ad.5.  Przyjęcie  projektu  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków
i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani ■                 * i pani  ■            *
na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki  
w Kaliszu.
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6. Powołanie zespołu do sprawy zbadania skargi pani ■                 * i pani ■        *
na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że skarga jest trudna i w trakcie procedowania może się
okazać,  że  Rada  Miasta  nie  jest  właściwa  do  jej  rozpatrzenia.  Radny  Marian  Durlej
zasugerował, by przekazać skargę do Wydziału Edukacji. Radna Oliwiecka poinformowała,
że  skarga  została  już  przekazana  do  Wydziału  Edukacji  oraz  Kuratorium.  Do  zespołu
badającego przedmiotową skargę zgłosili się: Barbara Oliwiecka, Marian Durlej i Agnieszka
Konieczna. Na koordynatora została wybrana radna Barbara Oliwiecka.



Głosowanie: 5 osób za ( 5 obecnych). 
Po wybraniu zespołu Przewodnicząca Komisji zabrała głos i wyjaśniła, że Komisja Skarg,
Wniosków i  Petycji  powstała,  aby odciążyć Komisję Rewizyjną. Dodała,  że przy okazji
badania skarg, z których pisane są protokoły, chce aby zawierać w nich zalecenia i dobre
praktyki, które pozwolą uniknąć sytuacji, które były powodem skargi. Radny Marian Durlej
zaproponował,  aby  porozmawiać  z  radnymi  i  spróbować  kogoś  namówić  na  pracę
w Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  ponieważ  obecnie  członków jest  tylko  pięcioro.
Dodał,  że  kiedyś  skargę  można  było  przekazać  merytorycznej  komisji,  jednak  teraz  ta
komisja  jest  dedykowana  skargom,  dlatego  lepiej,  aby  zwiększyć  skład  komisji  i  nie
obciążać innych komisji dodatkową pracą. 
Następnie  wywiązała  się  dyskusja  dotycząca  skarg,  pani  Wawrzyniak  wyjaśniła  czego
dotyczy  pierwsza  skarga,  ponieważ  jej  badanie  rozpoczął  zespół  Komisji  Rewizyjnej
w poprzedniej kadencji. Radny Piotr Mroziński zapytał, czy wszystkie skargi muszą być
rozpatrywane  przez  Radę,  czyli  przez  Komisję  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.  Usłyszał
odpowiedź, że Rada Miasta rozpatruje tylko te skargi, które leżą w jej kompetencji. Pani
Naczelnik Kancelarii Rady Miasta dodała, że czasem zdarza się tak, że w czasie badania
skargi okazuje się, że Rada nie jest właściwa do jej rozpatrzenia.

Ad.7. Korespondencja:
- pismo pana ■                 * w sprawie budowy chodnika przy ul. Łowickiej
Pani Katarzyna Wawrzyniak, Naczelnik Kancelarii Rady Miasta poinformowała, że sprawa
poruszona w piśmie jest w toku, a wnioski w tej sprawie zostały przegłosowane na Komisji
Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz na Komisji Budżetu i Finansów. Przy
okazji pisma, radny Zbigniew Włodarek podjął temat dublowania się spraw ze względu na
specyfikę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podkreślił, że ważne jest, aby komisje nie
wchodziły w swoje kompetencje, a formuła do wiadomości zastosowana w tym piśmie nie
zobowiązuje komisji do podjęcia działań w danej sprawie. Radna Barbara Oliwiecka była
zdziwiona, dlaczego autor pisma, który starał się o budowę chodnika nie otrzymał żadnych
informacji  dotyczących  projektu,  czy  przetargu.  Zasugerowała,  aby  w  ramach  komisji
kierować  pewne  zalecenia,  które  nasuwają  się  właśnie  poprzez  korespondencję
z  mieszkańcami,  w  celu  lepszego  funkcjonowania  Urzędu.  Następnie  wywiązała  się
dyskusja,  na temat dnia tygodnia oraz godzin, w których mają odbywać się posiedzenia
Komisji. 

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W tym punkcie głos zabrał, obecny na posiedzenie mieszkaniec, pan ■                 *, który
przedstawił  10  wniosków.  W  pierwszym  wniosku  mieszkaniec  zwrócił  się  z  prośba
o  uzupełnienie  składu Komitetu  Rewitalizacji.  Wyjaśnił,  że  po  zmianie  kadencji  należy
wybrać  nowych  członków  Komitetu.  Naczelnik  Kancelarii  Rady  Miasta,  Katarzyna
Wawrzyniak poinformowała, że pismo dotyczące wyboru nowych członków Komitetu trafi
pod obrady merytorycznej komisji, a następnie projekt uchwały w sprawie wyboru nowych
członków zostanie podjęty na posiedzeniu Rady Miasta. 
Kolejny  wniosek  dotyczył  zmiany  przepisów  w  Budżecie  Obywatelskim  dotyczących
możliwości  głosowania  przez osoby małoletnie.  Radna Barbara  Oliwiecka wraz z panią
Wawrzyniak wyjaśniły, że zmieniła się ustawa o samorządzie gminnym, która nakazuje, aby
Budżet Obywatelski był przyjmowany uchwałą rady gminy. Dlatego zmiany będą tematem
szerszej  dyskusji  na posiedzeniu Komisji  Prawa,  Porządku Publicznego oraz Samorządu
Osiedlowego. 



Kolejną  poruszoną  kwestią  było  umieszczanie  na  dokumentach urzędowych logo,  a  nie
herbu Miasta.  Dlatego pan  ■                 * zawnioskował  o zmianę logo Kalisza
i  upublicznienie  pozostałych  projektów,  które  zostały  stworzone  dla  Miasta.  Naczelnik
Kancelarii Rady Miasta wyjaśniła, że zrealizowanie wniosku pana ■                 * wiąże się
ze zmianą uchwały.
Następny wniosek dotyczył witaczy,  na które  Miasto chce wydać sporą  ilość pieniędzy,
dlatego pan ■                 * poprosił, aby na witaczach znajdował się herb Kalisza, a nie
logo, tak jak dotychczas. 
Następnie  wyjaśnił,  że  wiele  tekstów  uchwał  zamieszczanych  w  BIP-ie  nie  jest
ujednolicanych po wprowadzonych zmianach, dlatego wnioskuje o to, aby kaliszanie mieli
łatwiejszy dostęp do aktualnych uchwał. 
Mieszkaniec poruszył także temat herbu, który według niego jest nieprawidłowy, ponieważ
brakuje w nim bramy. Zawnioskował także o zobowiązanie Prezydenta do przesłania pisma
do pana Piotra Gołdyna, który jest autorem herbu. 
Kolejny  wniosek to  prośba  o  wykorzystanie  środków od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, który przyznał 500 000zł na zbiornik rząpie. Pan ■                 * dodał, że na
jednym  z  ostatnich  posiedzeń  Komisji  przegłosowano,  aby  ze  środków  miejskich
przeznaczyć  100  000zł  na  zbiornik  pod  Ratuszem.  Wnosi  jednak  o  wykorzystanie
w pierwszej kolejności środków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pan ■         *
poinformował radnych, jak wygląda projekt wyeksponowania rząpi oraz co w tej chwili jest
zrobione. 
Następnie  poruszył  kwestię  przebudowy  ulicy  Śródmiejskiej.  Dowiedział  się,  że  radni
przegłosowali budżet, w którym zabezpieczono 200 000zł na tą inwestycję. Według pana
■         **,  w  pierwszej  kolejności  należy  wyciągnąć  konsekwencje  wobec  osób
odpowiedzialnych  za  utworzenie  kontrapasa.  Przewodnicząca  Komisji  zapewniła,  że
wnioski  zostaną  przekazane,  a  jeśli  chodzi  o  kontrapas  i  przebudowę  ul.  Śródmiejskiej
odpowiedziała, że radni dowiedzą się jakie są założenia tego projektu. Radny Marian Durlej
odpowiadając na zarzuty pana ■                 *, po co przeznaczać tyle pieniędzy na projekt
odpowiedział, że pewną kwotę trzeba zabezpieczyć, żeby móc cokolwiek zrobić, a później
ewentualnie można do tej kwoty dokładać bądź z jej puli zabierać. 
Ostatnią poruszoną przez mieszkańca kwestią były woonerfy, oraz modernizacja Głównego
Rynku. Według pana ■                 * nie można realizować tych dwóch projektów osobno.
Są  one  ze  sobą  powiązane  i  według  niego  należy  wykonać  kompleksowy  projekt
zagospodarowania Głównego Rynku wraz z ulicami Śródmiejską i Zamkową, na których
mają powstać woonerfy. 
Przewodnicząca zapewniła, że wnioski zostaną przekazane według właściwości, dodała, że
jest to pierwsze posiedzenie Komisji i cała procedura dopiero się formuje. Zapytała także,
czy wnioski zgłoszone na posiedzeniu będzie mogła otrzymać na piśmie. Radny Zbigniew
Włodarek stwierdził, że skoro pan ■                 * na posiedzeniu złożył wnioski to nie ma
potrzeby,  aby  je  spisywał.  Poruszył  także  kwestie  formalizacji  pewnych  czynności
w Urzędzie. Przewodnicząca wyjaśniła, że rozumie, jednak chce mieć pewność, czy dobrze
zrozumiała wnioski mieszkańca. Poprosiła pana ■                 *, aby został na chwile po
posiedzeniu i uszczegółowił przedstawione wnioski.



Ad.9. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zamknęła posiedzenie. 

Protokołowała: Przewodnicząca
Emilia Nowak-Radajak/-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
17.12.2018        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. 


