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Protokół Nr 0012.2.41.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na Prezydenta

Miasta Kalisza.
5. Protokół  z  rozpatrzenia  wniosku  Stowarzyszenia  Kalisz  Bezpieczny

dla Pieszych i Rowerzystów.
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  Stowarzyszenia  Kalisz

Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów.
7. Korespondencja.  
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. 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  głosów  za
(5 obecnych). 

Ad.3.  Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator  zespołu,  Marian  Durlej  wspomniał,  że  zespół  uznał  skargę
za  bezzasadną.  Pierwsza  część  uzasadnienia  -  zgodnie  z  sugestią  pani  mecenas  -
wskazuje,  że  Prezydent  nie  był  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  sprawy.
W drugiej  części  znajdują  się  pisma ze  Straży Miejskiej  oraz  mailowa odpowiedź
Prezydenta na skargę pana ████*. Skarga była przekazana do Straży Miejskiej, która
następnie, mieszcząc się w terminie, przekazała sprawę do Policji. Radny stwierdził,
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że  Miasto  podjęło  działanie  w  tej  sprawie.  To  nie  była  tylko  odpowiedź  ale
skierowanie sprawy na Policję. 
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  został
pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały: 5 głosów za (5 obecnych).  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5.  Protokół  z  rozpatrzenia  wniosku  Stowarzyszenia  Kalisz  Bezpieczny
dla Pieszych i Rowerzystów.
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  odbyło  się  spotkanie
w Wydziale Rozwoju Miasta. Kwestia przycięcia kostki na szerokości tylko 90 cm jest
wymogiem pani konserwator. Miasto rozpisało przetarg na wykonanie tej inwestycji
zgodnie ze standardami budowy infrastruktury pieszej ale z racji tego, że kwota oferty
przekraczała  tę,  którą  zaplanowano,  wnioskowano  do  pani  konserwator  o  zgodę
na cięcie kostki tylko z wierzchniej strony. W odpowiedzi, ku zaskoczeniu wszystkich,
zastrzeżono, że jednak musi być kostka oryginalna, wyrażono zgodę na cienki pas,
który nie jest ścieżką rowerową ale ma pomóc w poruszaniu się jednośladom.     
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Opinia  została  jednomyślnie  pozytywnie
przegłosowana.

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Kalisz
Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów.
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowany.

Ad.7. Korespondencja:
Brak.

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad. 9. 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
21.06.2021 r.                           Rady Miasta Kalisza

      Barbara Oliwiecka /-/
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* 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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