
KRM.0012.02.0003.2021
D2021.02.02879

Protokół Nr 0012.2.34.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 lutego 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na Prezydenta Miasta Kalisza. 
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy

ulicy,  skwerowi,  placowi,  parkowi  w  Kaliszu  imienia  Dawida  Altera
Kurzmanna.

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie rozszerzenia
grupy  uprawnionej  do  bezpłatnych  przejazdów  komunikacją  miejską
o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia.

6. Korespondencja.  
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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 osób za (5 obecnych). 

Ad.3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza. 
Przystąpiono  do  głosowania  projektu  uchwały:  5  głosów za  (5  obecnych).  Wyżej
wymieniony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.4.  Projekt  uchwały  w sprawie rozpatrzenia  petycji  w przedmiocie  nadania
nazwy  ulicy,  skwerowi,  placowi,  parkowi  w  Kaliszu  imienia  Dawida  Altera
Kurzmanna.
Przystąpiono do głosowania  projektu  uchwały:  5  głosów za  (5  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  wniosku  w  przedmiocie
rozszerzenia  grupy  uprawnionej  do  bezpłatnych  przejazdów  komunikacją
miejską o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia.
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany.  Głosowanie:  5  głosów  za
(5 obecnych).

Ad.6.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza za 2020r.
Sprawozdanie  zostało  jednomyślnie  pozytywnie  przegłosowane.  Głosowanie:
5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.7.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta
Kalisza.
Przewodnicząca  wspomniała,  że  wpłynęła  nowa  skarga,  która  dotyczy  tematów
rozpatrywanych już przez radnego Leszka Ziąbkę. 
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowany.

Ad.8.  Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pana  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca  wspomniała,  że  do  tej  pory  w  składach  zespołów  byli  wszyscy
członkowie komisji, a radni prowadzili korespondencję za pośrednictwem Kancelarii
Rady Miasta.  Jednakże okazuje  się,  że każdy dokument,  który wpływa do Urzędu
na  maila,  nawet  jeśli  jest  to  roboczy  protokół,  który  jest  rozsyłany  do  radnych,
jest już informacją publiczną. W związku z czym trzeba będzie stworzyć własny kanał
do  komunikowania  się,  a  do  Kancelarii  Rady  Miasta  będą  wpływać  wyłącznie
już  zatwierdzone,  ostateczne  wersje  protokołów.  W  związku  z  powyższym
Przewodnicząca zaproponowała, żeby odejść od tej zasady, że wszyscy członkowie
komisji są w składach zespołów roboczych. Ta komunikacja musi iść bardzo sprawnie
od tego momentu.           
Powołano zespół do zbadania skargi pana  ████* na Prezydenta Miasta Kalisza w
składzie: radna Barbara Oliwiecka - koordynator, radna Agnieszka Konieczna, radny
Marian Durlej, radny Piotr Mroziński, radny Leszek Ziąbka.  
Głosowanie:  5  głosów  za  (5  obecnych).  Skład  zespołu  został  pozytywnie
przegłosowany.

Ad. 9. Korespondencja. 
Brak.
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Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  nawiązując  do  wcześniejszej  wypowiedzi  zaproponowała,
żeby utworzyć grupę roboczą na komunikatorze: Messenger albo Whatsapp. Następnie
Przewodnicząca  przypomniała,  że  kolejne  spotkania  komisji  będą  się  odbywały
w trybie stacjonarnym. 

Ad. 11. 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
22.02.2021 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.
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