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Protokół Nr 0012.2.6.2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja  w  sprawie  postępu  prac  nad  skargą  pani  ████*

i  pani  ████* na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

4. Wybór  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza. 

5. Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  działalność  Prezydenta  Miasta
Kalisza.

6. Korespondencja:
 odpowiedź na wniosek nr 0012.2.31.2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

z dnia 31.01.2019r.,
 odp. z Kuratorium Oświaty. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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 – 4 osób za (4 obecnych). 

Ad.3.  Informacja  w  sprawie  postępu  prac  nad  skargą  pani  ████*
i  pani  ████* na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zarys protokołu już jest ale w związku
z  wątpliwościami  zespołu  odnośnie  regulaminu  przeprowadzania  oceny  pracy



nauczycieli  zostało  wysłane  zapytanie  do  Kuratorium  Oświaty  i  Ministerstwa
Edukacji. Z Kuratorium już wpłynęła odpowiedź, Zespół czeka jeszcze na oficjalne
stanowisko  Ministerstwa  Edukacji  w  tej  sprawie.  Spór  między  nauczycielami  a
dyrekcją dotyczy głównie regulaminu przeprowadzenia oceny nauczycieli. Odnośnie
mobbingu zespół uznaje, że to nie jest w kompetencji komisji, gdyż od tego jest Sąd
Pracy.
Jeżeli protokół będzie zatwierdzony, to będzie wniosek o sprawdzenie czy wszystkie
klasy w piwnicy są właściwe do przeprowadzania lekcji bo to też było przedmiotem
skargi. Odnośnie funduszu socjalnego zespół chciał zlecić kontrolę ale już wie, że taka
kontrola była przeprowadzona.
Wiceprezydent Miasta Kalisza pan Grzegorz Kulawinek wspomniał, że na podstawie
wniosku  radnych  spotkał  się  z  panią  dyrektor.  Jednakże  pani  dyrektor  jakby
niedostrzegała  problemu  więc  po  rozmowie  Wiceprezydent  zlecił  kompleksową
kontrolę  ze  szczególnym  uwzględnieniem  funduszu  socjalnego.  Skarga  jest
wielowątkowa  były  tam  m.in.  zarzuty  odnośnie  mobbingu,  a  także  wytypowania
określonych nauczycieli  do kontroli.  Kontrola się zakończyła, dzisiaj  ma być pełen
opis.  Jakieś  drobne  nieprawidłowości  są.  Wiceprezydent  zaprosił  strony
skonfliktowane (dyrekcję II LO i osoby skarżące) na spotkanie, które ma się dzisiaj
odbyć w Wydziale Edukacji.   
Przewodnicząca  pani  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  zespół  nie  ma  zastrzeżeń
co  do  osób/nauczycieli,  które  pani  dyrektor  wybrała,  gdyż  miała  do  tego  prawo.
Można mieć tylko taką wskazówkę, aby w sytuacji kiedy jest konflikt nie brać jako
pierwszej do kontroli osoby, z którą się ma konflikt bo to jednak budzi złe emocje
między stronami.  To jest tylko rada dla menedżera, że nie warto eskalować takich
konfliktów.  Przewodnicząca  zaznaczyła,  że  pani  dyrektor  miała  prawo  wybrać  te
osoby do kontroli, do oceny. Tam jest taki problem, że rozporządzenie z 2018 roku
nie  do  końca  jasno  precyzuje  regulamin  czy  zasady  rozpoczęcia  oceny  pracy
nauczyciela.  To  zostało  zmienione  i  od  stycznia  2019  r.  oceny,  odbywają  się
na zupełnie nowych zasadach. O tym, że to rozporządzenie się zmieni, było wiadomo
w listopadzie,  pomimo tego pani dyrektor rozpoczęła tę ocenę, do czego też miała
prawo. Skarżące zasięgnęły opinii prawnika, że regulamin - na który powołuje się pani
dyrektor, który miała obowiązek sporządzić, i który powinien być zaopiniowany przez
radę  pedagogiczną  -  de  facto  nie  jest  regulaminem,  bo  pod  uchwałę  rady
pedagogicznej  dano same wskaźniki.  Sama nazwa dokumentu wskazuje,  że jest  to
ocena wskaźników a nie regulamin. W zasadzie regulamin składa się z wyjaśnień tych
wskaźników. Natomiast w projekcie tego regulaminu przy tych wskaźnikach nie było
kryteriów oceny, nie było żadnych informacji odnośnie odwołania się od oceny, niby
to  jest  w  innych  dokumentach  typu  Karta  Nauczyciela,  nawet  w  samym
rozporządzeniu  ale  zespół  ma  przykłady  regulaminów  z  innych  szkół  gdzie  to
wszystko  jest  w  jednym  dokumencie,  zaopiniowane  przez  Radę  Pedagogiczną.
Dlatego  zespół  wystąpił  w  tej  sprawie  do  Ministerstwa  i  Kuratorium.  Kuratorium
powołało się na to niejasne rozporządzenie, czyli  w zasadzie w niczym nie pomogło
w rozstrzygnięciu sprawy. Zespół czeka na odpowiedź z Ministerstwa.      
Radny Marian Durlej wspomniał,  że skarżące nie zgadzają się na to,  żeby kaliskie
Kuratorium  odpowiadało  na  to  pytanie  dlatego  lepiej  poczekać  na  odpowiedź
z Ministerstwa.



Przewodnicząca Barbara Oliwiecka dodała, że rozporządzenie jest bardzo lakoniczne.
Jest tam napisane, że dyrektor musi przedstawić kartę samooceny nauczyciela, kartę
oceny  nauczyciela,  natomiast  nie  pisze,  na  którym  etapie  postępowania,
czy  to  powinno  być  w  regulaminie  zatwierdzone,  czy  to  powinno  być
przed rozpoczęciem oceny, bo takich dokumentów panie nie widziały jeszcze.   
Radny Marian Durlej  powiedział,  że jest taki problem, że zespół rozpatruje skargę
w momencie, kiedy regulaminy nie są już potrzebne. Regulamin funkcjonował trzy,
cztery miesiące i na jego podstawie pani dyrektor wybrała do oceny tych nauczycieli.
Trzeba to będzie sprawdzić mimo, że teraz już ten regulamin nie funkcjonuje. 
Przewodnicząca Barbara Oliwiecka powiedziała, że zespół rozpatruje skargę na stan
prawny,  który  był  w  listopadzie.  Natomiast  zespół  spotkał  się  z  panią  dyrektor
i zaproponował, żeby - dla jasności kiedy to rozporządzenie jest już skorygowane –
zawiesiła toczące się już postępowania i rozpoczęła je wg nowych zasad określonych
przez nowe rozporządzenie. Pani Dyrektor uważa, że jest to niemożliwe do zrobienia,
natomiast prawnik ma odmienne zdanie. Tym bardziej, że nauczyciele dostali mało
czasu  na  wypełnienie  wielu  dokumentów,  bardzo  szczegółowych  (m.in.  statystyki
zdawalności przedmiotów na maturach sprzed 5 lat w całym regionie). To jest  bardzo
pracochłonne. Przewodnicząca podkreśliła, że aby nie eskalować tego konfliktu dobrze
by było wyzerować to postępowanie i rozpocząć je od nowa, na nowych zasadach,
wg nowego rozporządzenia. 
Radny Marian Durlej powiedział, że komisja nie może naciskać na takie rozwiązanie,
bo to jest kwestia pani dyrektor.    
Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek wspomniał, że po to są organizowane spotkania,
żeby nie eskalować tego konfliktu. Wspomniał,  o konflikcie jaki zaistniał w I LO.
W tej chwili szkoła się odbudowuje.    
Głosowanie nad wnioskiem o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora
II LO w związku z oczekiwaniem na odpowiedź z Ministerstwa Edukacji w temacie
istotnym dla sprawy.  
Wniosek został jednomyślnie przyjęty (4 głosy za, 4 obecnych).

Ad.4.  Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza. 
Przewodnicząca Barbara Oliwiecka zaproponowała kandydaturę Piotra Mrozińskiego
na Wiceprzewodniczącego Komisji.         
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.    
Radny  Marian  Durlej  zaproponował,  żeby  wyboru  Wiceprzewodniczącego  komisji
dokonać jak wszyscy będą obecni.  
Pani Oliwiecka powiedziała,  że na  ostatnim posiedzeniu komisji,  jak wszyscy byli
obecni i miały być zgłaszane kandydatury, to nikt się nie zgłosił. 
Radny Marian Durlej poprosił, żeby jednak przełożyć to na następne spotkanie. 
Radny Zbigniew Włodarek podsumował, że chodzi o zdjęcie tego punktu z porządku
obrad.
Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu
dotyczącego  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji:
2  głosy  za,  1  wstrzymujący  się,  1  przeciwny.  (4  obecnych).  Punkt  został  zdjęty
z porządku obrad.



Ad.5.  Projekt  uchwały  ws  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi pana  ████* na działalność Prezydenta Miasta
Kalisza.                                   
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  przypomniała,  że  skarga  związana  jest  z  tym,
że  zgodnie  z  Regulaminem  Komitetu  Rewitalizacji  mandaty  radnych  wygasły
i następni powinni być powołani.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały 4 za (4 obecnych).
Radny  Marian  Durlej  zaproponował,  żeby  wszystkie  skargi  rozpatrywali  wszyscy
członkowie komisji, tylko wybierać koordynatora zespołu.
Pani Barbara Oliwiecka zapytała czy wszyscy wyrażają zgodę na udział w pracach
zespołu ds zbadania skargi. Wszyscy wyrazili zgodę. Pani Oliwiecka zaproponowała,
że może zostać koordynatorem zespołu. Radni wyrazili zgodę. 
Skład zespołu: radna Barbara Oliwiecka - koordynator, radny Marian Durlej, radny
Piotr Mroziński, radny Zbigniew Włodarek. 4 głosy za (4 obecnych).
 
Ad.6. Korespondencja:

 odpowiedź na wniosek nr 0012.2.31.2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z  dnia  31.01.2019r.  W związku z  prośbą mieszkańca o ponowne przesłanie
pisma  do  Pana  ████* dotyczącego  zgodności  herbu  miasta  z  zasadami
heraldyki, 
Pani Katarzyna Wawrzyniak powiedziała, że odpowiedź została już przekazana
wnioskodawcy. 

 odp. z Kuratorium Oświaty. 
Komisja zapoznała się z korespondencją. 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radny  Zbigniew  Włodarek  zaproponował  aby  zespół  dziś  powołany  spotkał  się
po komisji w celu zbadania skargi.

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
25.02.2019 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 Miejskiej.


