KRM.0012.02.0010.2020
D2020.11.02959
Protokół Nr 0012.2.30.2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 24 listopada 2020 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie zespołu do spraw rozpatrzenia wniosku p. ████*
o wprowadzenie zmian w aktualnym projekcie zagospodarowania Głównego
Rynku.
4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zbadania skargi pana ████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Powołanie zespołu do spraw zbadania skargi pana ████*
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
6. Rozpatrzenie skargi pani ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Kaliszu.
7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zbadania skargi pana ████* na Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
8. Powołanie zespołu do spraw zbadania skargi pana ████*
na Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
9. Korespondencja:
- pismo p. ████* i p. ████* z dnia 20.10.2020 r.
- zażalenie pana ████* na sposób rozpatrzenia skargi.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara Oliwiecka.
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Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych).
Ad.3. Powołanie zespołu do spraw rozpatrzenia wniosku p. ████*
o wprowadzenie zmian w aktualnym projekcie zagospodarowania Głównego
Rynku.
Radny Marian Durlej zapytał jakie jest zadanie tego zespołu? Czy każdy wniosek
np. o posadzenie jakiegoś drzewa ma być rozpatrywany?
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że rolą Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji jest rozpatrywanie wniosków, które wpływają do Rady. Komisja
musi się zapoznać z tym wnioskiem i ustosunkować się do niego.
Adwokat, Monika Mazur potwierdziła, że Komisja musi się pochylić nad wnioskiem,
sprawdzić czy jest on zasadny. Pani mecenas zastanawiała się nad kwestią możliwości
wprowadzania jakichkolwiek zmian do zwycięskiego projektu pana Romana
Rutkowskiego.
Przewodnicząca powiedziała, że odpowiedzi na wniosek należy udzielić nawet jeśli
okaże się, że to nie jest wniosek, który powinien być procedowany przez Komisję.
Pani Monika Mazur dodała, że bez względu na to, czy wniosek zostanie uznany
za zasadny, czy też nie, odpowiedź musi zostać udzielona.
Radny Marian Durlej zaznaczył, że on nie jest przeciwny temu wnioskowi, jego
zdaniem dobrze gdy mieszkańcy zgłaszają takie rzeczy, tutaj wniosek złożony
przez profesjonalistę, jedynie obawiał się, że teraz Komisja będzie rozpatrywać
wnioski zgłaszane przez większą liczbę mieszkańców i wówczas pojawi się problem.
Radny Leszek Ziąbka wspomniał, że zapoznał się z tym pismem oraz z projektem
i uważa, że dobrze, że takie pismo wpłynęło ponieważ ten projekt ma wiele wad i jest
niedopracowany. Zdaniem radnego w tym wniosku jest bardzo wiele słusznych uwag.
Projekt ma być oddany do końca roku, będzie to wizytówka Miasta na wiele lat
i trzeba to dobrze zrobić, żeby nie powstała „pustynia bez zieleni i wody”. Radny
ubolewał nad tym, że mimo jego wielu inicjatyw, żeby przedstawić projekt na komisji
nie doszło to do skutku. Radni również odpowiadają za to jako Miasto, a nikt
z radnych nie wie i nie będzie wiedzieć do końca roku na czym ten projekt będzie
w ogóle polegać. Miasto ma wydać na ten projekt olbrzymie pieniądze.
Radny Marian Durlej wspomniał, że temat miał być przedstawiony na posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza, ale w związku z tym,
że komisje są zdalne jest to naprawdę dość trudne do zrealizowania. Jeżeli będzie taka
potrzeba to można to wprowadzić na Komisję Edukacji, żeby ktoś to pokrótce
zreferował.
Radny Leszek Ziąbka wspomniał, że projekt się zmienia i nikt nie wie na jakim etapie
jest aktualnie.
Radny Marian Durlej zastanawiał się czy to powinno być na Komisji Edukacji
czy na innej komisji ponieważ jest to dość szeroki temat.
Radna Barbara Oliwiecka wspomniała, że to podchodzi pod tematykę Komisji
Rozwoju i Komisji Środowiska, można zawnioskować do Prezydenta
o zorganizowanie oddzielnego spotkania w tym temacie, to jest bardzo ważna sprawa.
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Radny Piotr Mroziński wspomniał, że może po rozpatrzeniu tego wniosku, Komisja
złoży do Prezydenta Miasta dodatkowy wniosek o zorganizowanie spotkania w celu
zapoznania się z projektem. Może to być wniosek z Komisji Skarg o spotkanie
chociażby z członkami komisji.
Radna Barbara Oliwiecka wspomniała, że już dzisiaj można zawnioskować o takie
spotkanie u Prezydenta z zainteresowanymi radnymi.
Powołano zespół w składzie:
1) Piotr Mroziński – koordynator,
2) Marian Durlej – członek zespołu,
3) Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
4) Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
5) Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zbadania skargi pana ████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały: 5 głosów za (5 obecnych).
Ad.5. Powołanie zespołu do spraw zbadania skargi pana ████* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Powołano zespół w składzie:
1) Agnieszka Konieczna – koordynator,
2) Marian Durlej – członek zespołu,
3) Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
4) Piotr Mroziński – członek zespołu,
5) Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).
Ad.6. Rozpatrzenie skargi pani ████* na dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Barbara Oliwiecka wspomniała, że z racji zamknięcia szkół, nauki
zdalnej i trudnościami w kontaktach wnioskuje o przedłużenie terminu rozpatrzenia
skargi. Przewodnicząca otrzymała wszystkie dokumenty z II Liceum, rozmawiała
ze Skarżącą, która chciałaby się spotkać z zespołem. Przewodnicząca zaproponowała
spotkanie w trybie zdalnym w następnym tygodniu, po komisjach budżetowych.
Wstępnie ustalono termin na 3 grudnia godz. 15.00-15.30, który zostanie
potwierdzony po rozmowie ze Skarżącą.
Wniosek w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi do dnia 29 grudnia
2020r. Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).
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Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zbadania skargi pana ████* na Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbadania skargi
został pozytywnie zaopiniowany. Głosowanie: 4 głosy za, 1 - brak głosu (ze względu
na problemy techniczne radna Barbara Oliwiecka nie oddała głosu - 5 obecnych).
Ad.8. Powołanie zespołu do spraw zbadania skargi pana ████* na Komendanta
Straży Miejskiej Kalisza.
Powołano zespół w składzie:
1) Marian Durlej – Koordynator,
2) Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
3) Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
4) Piotr Mroziński – członek zespołu,
5) Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Głosowanie: 5 głosów za (5 obecnych).
Ad.9. Korespondencja:
- pismo p. ████* i p.████* z dnia 20.10.2020 r. - Komisja przyjęła do
wiadomości.
Radny Marian Durlej wyraził swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji, ponieważ
skarga była, uznana za zasadną i nic się nie zmienia. Panie piszą, że nie dostają tego
regulaminu, radny stwierdził, że regulamin powinien być dostępny w internecie,
powinien być również udostępniony paniom, powinno coś się zadziać, bo znowu zrobi
się z tego kolejna skarga.
Inspektor Kancelarii Rady Miasta, Agnieszka Szczypkowska wspomniała, że pismo
zostało przekazane do Prezydenta Miasta celem ewentualnego wykorzystania
służbowego.
Radna Barbara Oliwiecka powiedziała, że można jedynie zaapelować do Prezydenta,
żeby to skontrolował jako organ prowadzący.
Radny Marian Durlej dodał, że chciałby, żeby poważnie traktować rozpatrywanie
skarg przez komisję.
Radna Barbara Oliwiecka przyznała, że samo rozpatrywanie i uznanie tych skarg
jako zasadne czy niezasadne nie do końca jest satysfakcjonujące. Na początku
do rozpatrywanych przez Komisję skarg były dawane zalecenia, żeby urząd
czy dyrektorzy jednostek na podstawie zaleceń mogli podjąć takie działania, które
powstrzymają dalsze skargi. Komisja może wrócić do takiej praktyki i bardziej
współpracować w tym obszarze np. z Wiceprezydentem Miasta Grzegorzem
Kulawinkiem, dowiadywać się co się dzieje po rozpatrzeniu takiej skargi, bo to nie jest
odosobniony przypadek, że skarga „goni” skargę. Można się zastanowić
jak to usprawnić. Skarga została uznana za zasadną, a panie twierdzą, że nadal nic się
nie zmieniło - to już jest sprawa organu nadzorującego. Jest również kwestia,
żeby egzekwować takie sprawy.
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- zażalenie pana ████* na sposób rozpatrzenia skargi.
Przewodnicząca, Barbara Oliwiecka poprosiła o zabranie głosu panią adwokat
ponieważ rozpatrzenie skargi jest postępowaniem jednoinstancyjnym, nie służy
odwołanie.
Adwokat, Monika Mazur, potwierdziła, że jest to procedura jednoinstancyjna,
uproszczona więc tutaj nie ma żadnych dalszych kroków.
Radna Barbara Oliwiecka dodała, że jeśli ktoś nie przedstawi nowych dowodów,
faktów, to raz rozpatrzona skarga nie ma trybu odwoławczego. Zdarzało się tak,
że rada poprzedniej kadencji rozpatrzyła skargę jako niezasadną, a obecna rada jako
zasadną, albo na odwrót i to jest ten przypadek.
Pani mecenas dodała, że jeśli są te same okoliczności to skargę pozostawia się
bez rozpoznania.
Przewodnicząca komisji, Barbara Oliwiecka powiedziała, że tutaj pan się pożalił,
ale nie dołączył żadnych nowych okoliczności, więc nic nowego nie wnosi do sprawy.
Pani Mazur potwierdziła, że w tym piśmie nie ma przedstawionych żadnych nowych
okoliczności, ewentualnie można odpowiedzieć, że skarga zostaje bez rozpoznania
ze względu na to, że pismo nie wskazuje na pojawienie się nowych okoliczności.
Przewodnicząca powiedziała, że na ten pierwszy list można przygotować odpowiedź,
że komisja będzie rozmawiać z Prezydentem na temat konsekwencji realizacji tych
zaleceń, czy wyciągania wniosków z tego, że skarga jest zasadna. Przewodnicząca
wspomniała, że takie pismo przygotuje. Natomiast w tym drugim przypadku prosiłaby
panią mecenas o przygotowanie krótkiego pisma – wyciągu z kpa.
Ad. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny Piotr Mroziński zaproponował wniosek Komisji o zwrócenie się
do Prezydenta Miasta Kalisza o zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat
projektu zagospodarowania Głównego Rynku z przedstawicielami Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza oraz pozostałych zainteresowanych radnych
wraz z prośbą aby spotkanie odbyło się w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Spotkanie
takie pomogłoby Komisji w rozpatrzeniu wniosku w powyższym temacie.
Wniosek został pozytywnie przegłosowany 5 głosów za, 5 obecnych.
Następnie głos zabrał radny Leszek Ziąbka, który wyraził chęć odbywania posiedzeń
komisji stacjonarnie, również Przewodnicząca wyraziła swoje zdanie w tym temacie
podzielając pogląd Przedmówcy. Decyzję odnośnie posiedzenia w trybie stacjonarnym
Przewodnicząca podejmie na tydzień przed planowanym posiedzeniem, ze względu
na sytuację pandemiczną w kraju.
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Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
24.11.2020 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.
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