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Protokół Nr 0012.2.36.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 marca 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

(styczeń).
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta  Kalisza

(luty).
6. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na Prezydenta Miasta Kalisza.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara  Oliwiecka.  Przewodnicząca  wspomniała,  że  w  posiedzeniu  uczestniczy
również  pan  ████* dlatego  zwróciła  się  do  radnych  aby  podczas  omawiania
poszczególnych spraw nie używali danych objętych RODO. 

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych). 

Ad.3. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza
(styczeń).
Przewodnicząca  wspomniała,  że  skarga  wpłynęła  w  styczniu.  Protokół,  który  był
omawiany na poprzedniej komisji zawiera błąd. Niestety nie można tak na szybko
zmienić protokołu. Koordynator otrzymał uwagi pani mecenas odnośnie protokołu z
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rozpatrzenia  skargi,  dlatego konieczne jest  przegłosowanie  wniosku o przedłużeniu
terminu rozpatrzenia skargi. 
Koordynator  Zespołu,  radny  Leszek  Ziąbka  wyjaśnił,  że  w  protokole  zostały
zacytowane te wszystkie przepisy ustawy, które były stosowane przez prezydenta, ale
jeśli  jest  potrzeba  ich  zaktualizowania,  to  zgadza  się  na  przedłużenie  terminu
rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza (styczeń) do dnia 29
kwietnia 2021 r.    
Wniosek został przyjęty stosunkiem w głosowaniu: 5 głosów za (5 obecnych).  
W związku z powyższym zgłoszono wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 5 za (5 obecnych). 
 
Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza (styczeń).
Punkt został zdjęty z porządku obrad.

Ad.5. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza
(luty).
Przewodnicząca,  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  protokół  jest  podpisany  przez
wszystkich członków zespołu, z jednym zdaniem odrębnym. 
Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  został
pozytywnie zaopiniowany: 4 głosy za, 1 przeciw (5 obecnych).  

Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza (luty).
Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za,  1  głos  przeciw
(5 obecnych).

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 Tomczyk /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
22.03.2021 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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