KRM.0012.02.0008.2020
D2020.09.03399
Protokół Nr 0012.2.28.2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 24 września 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 rozpatrzenia skargi pana ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
4. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. 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).
Z powodu problemów technicznych Przewodnicząca zarządziła głosowanie w formie
tradycyjnej.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad.4. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator Zespołu Agnieszka Konieczna z uwagi na fakt, że wpłynęły kolejne
materiały dotyczące skargi złożyła wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi
do dnia 29.10.2020r.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka wspomniała, że należy również rozważyć
zakres kompetencyjny Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza

ponieważ te skargi były już rozpatrywane przez urząd wojewódzki oraz wydziały
urzędu miasta. Komisja nie może dublować kontroli, które już zostały przeprowadzone
przez inne organy.
Głosowanie wniosku o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi: 5 głosów za
(5 obecnych).
Ad. 5. Korespondencja:
- Przewodnicząca poinformowała, że komisja otrzymała do wiadomości pismo
dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych w Domu Pomocy
Społecznej w Kaliszu. To pismo wpłynęło również do Komisji Rewizyjnej, która z
racji tego, że jest to anonim przekazała Prezydentowi Miasta Kalisza celem
przeprowadzenia kontroli. Z uwagi na to, że jest to anonim, Komisja nie będzie tego
rozpatrywała.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
24.09.2020 r.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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.

