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Protokół Nr 0012.2.18.2019

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

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skargi pana  ████* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kaliszu.
4. Rozpatrzenie skarg pana  ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
5. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta Kalisza zbadania skargi pani ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pani  ████*

na Prezydenta Miasta Kalisza.
7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na Prezydenta  Miasta  Kalisza
oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

8. Powołanie  zespołu do zbadania   skargi  pana  ████* na Prezydenta  Miasta
Kalisza  oraz  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji
w Kaliszu.

9. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.

10. Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pana  ████*  na  Prezydenta  Miasta
Kalisza.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. 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.
Głosowanie:  5  osób  za  (5  obecnych).  Przedstawiony  porządek  obrad  został
jednomyślnie przyjęty.



Ad.3.  Rozpatrzenie  skargi  pana  ████* na  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Koordynator zespołu  badającego skargę, pani Agnieszka Konieczna poinformowała,
że  zespół  dwukrotnie  spotkał  się  z  dyrektorem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  oraz  pracownikiem,  który  wypełniał  swoje  obowiązki  u  skarżącego.
Spotkano  się  również  ze  skarżącym i  dyskutowano  nad  zarzutami  jakie  postawił.
Wyjaśniła, że skarga została uznana za bezzasadną. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Protokół został przyjęty.

Ad.4.  Rozpatrzenie  skarg  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Przewodnicząca  Komisji,  pani  Barbara  Oliwiecka  poinformowała,  że  w  zeszłym
tygodniu, kiedy zespół chciał się spotkać, pani dyrektor była na urlopie, a wcześniej
na szkoleniu. Z kolei do skarżącego zostały skierowane pytania drogą pisemną i zespół
oczekuje na odpowiedź. W środę są zaplanowane spotkania zarówno ze skarżącym,
jak i z dyrektorem. Radna Oliwiecka poinformowała, że w dniu dzisiejszym zespół
powinien od Prezydenta  otrzymać raport  z  kontroli,  która  odbyła  się  w II  Liceum
Ogólnokształcącym. 

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pani  ████*  na  Prezydenta  Miasta
Kalisza.
Przewodnicząca  Komisji,  pani  Barbara  Oliwiecka  wyjaśniła,  że  skarga  dotyczy
zanieczyszczeń wylewających się na działkę skarżącej. 
Głosowanie:  5  osób  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad. 6. Powołanie zespołu do zbadania skargi pani ████* na Prezydenta Miasta
Kalisza.
Wybrano zespół w następującym składzie:
Leszek Ziąbka – koordynator
Barbara Oliwiecka – członek zespołu
Agnieszka Konieczna – członek zespołu
Marian Durlej – członek zespołu
Piotr Mroziński – członek zespołu
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Skład zespołu został przyjęty. 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza
oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji, pani Barbara Oliwiecka poinformowała, że skarga dotyczy
utworzenia miejsca parkingowego i usunięcia barier architektonicznych.
Głosowanie:  5  osób  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 



Ad.  8.  Powołanie  zespołu  do  zbadania   skargi  pana  ████*
na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  oraz  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i Komunikacji w Kaliszu.
Wybrano zespół w następującym składzie:
Marian Durlej – koordynator
Leszek Ziąbka – członek zespołu
Barbara Oliwiecka – członek zespołu
Agnieszka Konieczna – członek zespołu
Piotr Mroziński – członek zespołu
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Skład zespołu został przyjęty. 

Ad. 9.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta
Kalisza.
Przewodnicząca Komisji,  pani Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że przedmiotem skargi
jest opieszałość w udzieleniu odpowiedzi. 
Głosowanie:  5  osób  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.10. Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ████* na Prezydenta Miasta
Kalisza.
Wybrano zespół w następującym składzie:
Barbara Oliwiecka – koordynator
Marian Durlej – członek zespołu
Leszek Ziąbka – członek zespołu
Agnieszka Konieczna – członek zespołu
Piotr Mroziński – członek zespołu
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Skład zespołu został przyjęty. 

Ad.11.Sprawy bieżące i wolne wnioski.                              
Głos  zabrał  radny  Piotr  Mroziński,  który  poruszył  temat  niewystarczającej  liczby
członków komisji. Uważa, że w tak małym składzie trudno się pracuje, tym bardziej,
że ostatnio wpływa wiele skarg. Następnie wywiązała się między radnymi dyskusja w
tym temacie. 
W  wyniku  dyskusji  poddano  pod  głosowanie  wniosek  o  zwrócenie  się  przez
Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza do Klubów Radnych Rady Miasta Kalisza
o  wyznaczenie  dodatkowych  osób  oraz  do  Klubu  Radnych  SLD  o  wyznaczenie
przedstawiciela  do  składu  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  w  związku  z  dużą
ilością skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta Kalisza. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Wniosek został przyjęty. 

Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.



Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
18.11.2019 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.


