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Protokół Nr 0012.2.46.2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 lutego 2022 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  Rady
Miasta Kalisza za 2021 rok.
4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi pani ████* oraz pana ████* na Prezydenta Miasta
Kalisza.   
5.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
oraz pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.   
6. Korespondencja:
- korespondencja związana ze spółką „Aquapark Kalisz”. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara Oliwiecka, witając wszystkich uczestniczących w posiedzeniu.  

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  4  osoby  za
(4 obecnych).  

Ad.3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Kalisza za 2021 rok.
Sprawozdanie  zostało  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowane:  4  głosy  za
(4 obecnych). 
   



Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pani  ████* oraz  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza. 
Przewodnicząca  Komisji  wspomniała,  że  pełnomocnik  skarżącego w dniu  złożenia
skargi w Kancelarii  Rady Miasta spotkał się z nią i  Wiceprzewodniczącą Komisji,
Agnieszką Konieczną. Na podstawie pytań radnych, skarżący uzupełnił wniosek.
Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).   

Ad.5.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
oraz pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.   
Zespół do zbadania skargi wybrano w następującym składzie:
- radna Barbara Oliwiecka – koordynator,
- radna Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
- radny Marian Durlej - członek zespołu,
- radny Leszek Ziąbka - członek zespołu.
Głosowanie: 4 głosy za (4 obecnych).

Ad.6. Korespondencja:
- korespondencja związana ze spółką „Aquapark Kalisz”.
Komisja przyjęła ww pismo do wiadomości. 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.8. 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
22.02.2022 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.


	Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

