
KRM.0012.02.0007.2021
D2021.04.02174

Protokół Nr 0012.2.38.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 22 kwietnia 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 (styczeń).
5. Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta  Kalisza.

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

na Prezydenta Miasta Kalisza.(luty)
7. Wniosek Stowarzyszenia Kalisz Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów.
8. Korespondencja.  
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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.
(styczeń)
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka przypomniała, że skarga dotyczyła różnic
pomiędzy koncepcją a projektem zagospodarowania Głównego Rynku. 
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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.(styczeń)
Przystąpiono do głosowania  projektu  uchwały:  5  głosów za  (5  obecnych).  Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Ad.5. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
(luty)
Przewodnicząca wspomniała, że dwóch radnych (Barbara Oliwiecka i Piotr Mroziński)
wniosło  zdanie  odrębne  do  tego  protokołu.  Jest  to  skarga  na  brak  wnikliwej
odpowiedzi na pisma skarżącego.  
Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  wraz  ze  zdaniem  odrębnym  został  pozytywnie
zaopiniowany. Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.6.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza.(luty)
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały z dopisaną w uzasadnieniu informacją
o zdaniu odrębnym zgłoszonym do protokołu: 5 głosów za (5 obecnych).  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.7. Wniosek Stowarzyszenia Kalisz Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów.
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  poinformowała,  że  wystosowała
zapytanie do Prezydenta ze wszystkimi pytaniami, które były zawarte we wniosku.
Po  uzyskaniu  odpowiedzi  zostanie  przygotowana  opinia  w  sprawie  rozpatrzenia
wniosku.   Dlatego  Przewodnicząca  zgłosiła  wniosek  o  przedłużenie  terminu
rozpatrzenia wniosku do dnia 27 maja 2021 r. Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Ad.6. Korespondencja:
- pismo Wojewody Wielkopolskiego KN-VII.1410.37.2021.1 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka wspomniała, że osoba, której skarga była
rozpatrywana  przez  Radę,  napisała  kolejną  skargę  do  Wojewody.  Przewodnicząca
przedstawiła  propozycję  odpowiedzi  na  pismo  Wojewody  z  prośbą
do  Przewodniczącego  Rady  aby  przekazał  do  Wojewody  wszystkie  dokumenty
z jakimi Komisja pracowała przy rozpatrywaniu tej skargi.  
Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady  Miasta  Kalisza  na  posiedzeniu  w  dniu
22  kwietnia  2021  r.  po  analizie  pisma  KN-VII.1410.37.2021.1  Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 9.04.2021 r. oraz załączonej skargi pana  ████* informuje
jak niżej.
Dnia 27 stycznia 2021 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana  ████* na
dyrektora  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Zesłańców  Sybiru
w Kaliszu. 
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Rada Miasta Kalisza uchwałą nr XXXV/523/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zleciła
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbadanie przedmiotowej skargi. W tym celu został
powołany zespół a protokół przyjęto na posiedzeniu ww komisji w dniu 15 marca
2021 r. 
Następnie  Rada  Miasta  Kalisza  dnia  26  marca  2021  r.  podjęła  uchwałę
Nr  XXXVII/555/2021  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora
Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Kaliszu,  w  której  uznano  skargę
za bezzasadną a dokładny opis został zawarty w uzasadnieniu do uchwały.  
Skarżący  pismem KRM.1510.0003.2021,  D2021.03.02884  Przewodniczącego  Rady
Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. został poinformowany o sposobie rozpatrzenia
skargi. 
Komisja  zwraca  się  z  prośbą  do  Przewodniczącego  Rady  Miasta  o  przekazanie
stosownych załączników. 
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych). Wniosek został przyjęty.

- pismo pana ████* z dnia 7.04.2021 r. skierowane do Przewodniczącej Komisji za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  podważające  sens  istnienia  komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca przygotowała projekt odpowiedzi do autora pisma. Pismo nie będzie
poddawane pod głosowanie, ale można zgłaszać ewentualne uwagi.  
Komisja przyjęła 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
22.04.2021 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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