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Protokół Nr 0012.2.23.2020

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 24 lutego 2020 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 zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

4. Powołanie  zespołu  do  spraw  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na  działalność  dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  T.  Kościuszki
w Kaliszu.  

5. Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pani  ████* i  pani  ████* na  dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka”w Kaliszu.

6. Protokół z rozpatrzenia skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
na Prezydenta Miasta Kalisza.

7. Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Kalisza za 2019 rok.

9. Korespondencja:
-  pismo  mieszkańca  Kalisza  w  sprawie  obsługi  interesanta  przez  Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (PP2020.02.00162). 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

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

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

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



Ad.3.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Głosowanie:  5  osób  za  (5  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4.  Powołanie  zespołu  do  spraw  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na  działalność  dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  T.  Kościuszki
w Kaliszu.  
Powołano Zespół w następującym składzie:
Barbara Oliwiecka – koordynator,
Marian Durlej – członek zespołu,
Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
Piotr Mroziński – członek zespołu,
Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Skład zespołu został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.5. Protokół z rozpatrzenia skargi pani  ████* i pani  ████* na dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka”w Kaliszu.
Radny  Leszek  Ziąbka,  koordynator  zespołu  badającego  skargę  poinformował,  że
zespół otrzymał informację o środkach, które zachowały się na koncie, ale w zeszłym
roku wpłynęły one późno i nie wiadomo też jak jest w innych przedszkolach, dlatego
radny  prosi  o  przedłużenie  terminu  rozpatrzenia  skargi  do  26  marca  2020  r.  ze
względu na późne otrzymanie informacji.
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Termin został przedłużony. 

Ad.6.  Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  firmy  MANUFAKTURA  MAREK
KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator  zespołu  badającego  skargę,  radny  Leszek  Ziąbka  odczytał  protokół
z rozpatrzenia skargi. Zespół stwierdził, że Rada Miasta nie jest organem właściwym
do rozpatrzenia skargi, a jest nim Krajowa Izba Odwoławcza. 
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Protokół został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad.7.  Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Radna  Barbara  Oliwiecka,  jako  koordynator  zespołu  badającego  skargę  odczytała
protokół.  Podczas  omawiania  jednego  z  zarzutów obecna  na  posiedzeniu  dyrektor
wyjaśniła, że ma wątpliwości co do zasadności skargi w danej kwestii. Wywiązała się
w  tym  temacie  dyskusja.  Dyrektor  stwierdziła,  że  skarżący  został  powiadomiony
o  kontroli.  Radna  Oliwiecka  powiedziała,  że  skarżący  powinien  zostać
poinformowany  przez  dyrektora,  a  nie  inną  instytucje,  jak  było  w tym przypadku
i odczytała rozporządzenie, które o tym mówi. Istotnym problemem okazała się także
kwestia co oznacza „niezwłoczne” poinformowanie,  którego według komisji  strona
oskarżana nie zachowała przesyłając pismo w sierpniu zamiast w czerwcu. Dyrektor
wyjaśniała,  że  taki  termin  wynikał  z  tego,  że  skarżący  był  na  urlopie.  Następnie
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka dalej odczytywała protokół. 



Radny Marian Durlej  zapytał  mecenasa,  czy pracownik powinien drugi  raz  złożyć
wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jeśli otrzymał odpowiedź, że nie ma
ich, tak jak w tym przypadku, w aktach osobowych. Pan Michał Gajda wyjaśnił, że
organ powinien dopytywać, jeżeli nie wie o jakie dokumenty chodzi i je udostępnić,
w tym przypadku organ nie do końca wyszedł naprzeciw wnioskodawcy. 
Radny  Leszek  Ziąbka  zapytał,  czy  porządkowanie  teczek,  w  ramach  którego
wyciągnięto pewne dokumenty, było wcześniej planowane. Dyrektor odpowiedziała
twierdząco. 
Radny Marian Durlej  złożył  wniosek w sprawie przedłużenia  terminu rozpatrzenia
skargi na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu do
dnia 26 marca 2020 r. z uwagi na potrzebę otrzymania dodatkowych dokumentów.
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Wniosek został przyjęty. 

Ad.  8.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza za 2019 rok.
Głosowanie: 5 osób za (5 obecnych). Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte. 

Ad.9. Korespondencja:
- pismo mieszkańca Kalisza w sprawie obsługi interesanta przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych (PP2020.02.00162). 
Komisja przyjęła pismo do wiadomości. 

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  poinformowała,  że  rozmawiała
z Przewodniczącym Rady Miasta, który wystosuje drugi apel, aby dodatkowe osoby
zapisały się do komisji. 

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
24.02.2020 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.


