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Protokół Nr 0012.2.16.2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 18 października 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół  ze  zbadania  skargi  pani  ████* na  dyrektora  Zespołu  Szkół

Nr 9 w Kaliszu.
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*

na dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
5. Rozpatrzenie skargi pana  ████* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kaliszu.
6. Omówienie petycji ws Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
7. Omówienie  petycji  ws  przeprowadzenia  remontu  i  modernizacji  obiektu

„Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima
2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe.

8. Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Kalisza  zbadania  skarg  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 

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

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. 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 – 4 osób za (4 obecnych). 



Ad.3. Protokół ze zbadania skargi pani ████* na dyrektora Zespołu Szkół Nr 9
w Kaliszu. 
Przewodnicząca Komisji, pani Barbara Oliwiecka poinformowała, że zespół badający
skargę  spotkał  się  zarówno  z  dyrektorem,  jak  i  skarżącym.  Po  spotkaniach
i zapoznaniu się z dokumentami uznano, że skarga jest bezzasadna. 
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Protokół został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
na dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5.  Rozpatrzenie  skargi  pana  ████* na  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Radny  Leszek  Ziąbka,  koordynator  zespołu  badającego  skargę  poinformował,
że spotkanie ze skarżącym nie doszło do skutku, spotkano się jedynie z dyrektorem.
Dodatkowo zespół czeka jeszcze na dokumenty, dlatego koordynator zawnioskował
o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do 28 listopada 2019 r. 
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został przyjęty. 

Ad. 6. Omówienie petycji w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Przewodnicząca Komisji, pani Barbara Oliwiecka poinformowała, że petycja została
wysłana do wielu samorządów i dotyczy polityki zarządzania konfliktem interesów.
W  petycji  wnosi  się  o  wdrożenie  takiej  polityki,  wyznaczenie  osoby  do  jej
egzekwowania, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń polityki i ustanowienie
konsekwencji  za  jej  nieprzestrzeganie.  Ponadto  wnioskodawca  poprosił
o  opublikowanie  dokumentu  dotyczącego  korupcji  w  organach  samorządu
w Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Pani  Oliwiecka  odczytała  proponowaną opinię
dotyczącą rozpatrzenia petycji
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Opinia została przyjęta. 

Ad. 7.  Omówienie petycji  w sprawie przeprowadzenia remontu i  modernizacji
obiektu  „Osiedlowego  Domu  Kultury  i  Sportu”  położonego  w  Kaliszu  przy
ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe.
Przewodnicząca Komisji,  pani Barbara Oliwiecka przypomniała,  że budynek został
wybudowany  w  latach  70-tych  w  ramach  inicjatywy  społecznej,  a  teraz  wymaga
remontu.  Radna  Oliwiecka  odczytała  projekt  opinii  Komisji  Skarg,  Wniosków
i Petycji, w której zawarte jest stwierdzenie, że Komisja przychyla się do postulatów
mieszkańców i uważa, że remont jest potrzebny. Ponadto komisja w opinii zawarła
wniosek do Przewodniczącego o zorganizowanie spotkania dla mieszkańców i innych
zainteresowanych modernizacją budynku. 
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Opinia została przyjęta. 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skarg  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 



Radny Marian Durlej wyraził wątpliwość, co do tego, czy komisja i rada powinny taką
skargę  rozpatrywać  i  czy  mają  do  tego  kompetencje.  Uważa,  że  pewne  kwestie
zawarte w skargach są typowo związane z merytoryczną działalnością szkół, o której
radni nie mają pojęcia.  Dodatkowo od takich rzeczy jest Kuratorium czy Inspekcja
Pracy. 
Głosowanie: 3 osoby za, 1 osoba wstrzymała się (4 obecne). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.  9.  Powołanie  zespołu  do  zbadania  skarg  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Wiosek  o  przełożenie  na  kolejne  posiedzenie  komisji  wyboru  składu  zespołu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                              
Przedstawicielki  Rady  Pedagogicznej  II  Liceum  Ogólnokształcącego  obecne  na
posiedzeniu  stwierdziły,  że  narusza  się  dobre  imię  szkoły,  a  dodatkowo  wciąż
powielane zarzuty wobec dyrektora powinny być traktowane jako mobbing. Zapytano
również, czy rada pedagogiczna będzie informowana o stanowisku Rady Miasta w tej
sprawie. Radna Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że nie, ponieważ rada pedagogiczna nie
jest stroną, ale posiedzenia komisji są jawne. Ponadto powiedziała, że Radzie Miasta
również zależy, aby szkoła zachowała renomę. 

Ad.11. 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
18.10.2019 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.


