
KRM.0012.02.0004.2022
D2022.04.03130

Protokół Nr 0012.2.48.2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie  skargi  pani  ████* oraz  pana  ████* na  Prezydenta  Miasta

Kalisza.
4. Rozpatrzenie skargi pana ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.   
5. Rozpatrzenie  skargi  Koła  Związku  Zawodowego  Oświata  w  I  Liceum

Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum  Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu.   

6. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza.
7. Rozpatrzenie skargi pani ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
8. Rozpatrzenie skargi pani ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
9. Petycja  w  sprawie  doprowadzenia  do  zgodności  z  obowiązującym  polskim

prawem  terenu  cmentarza  żołnierzy  radzieckich  w  Kaliszu  przy
ul. Częstochowskiej.

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

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

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

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  4  osoby  za
(4 obecnych).  
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Ad.3. Rozpatrzenie skargi pani ████* oraz pana ████* na Prezydenta Miasta
Kalisza.
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  po  zapoznaniu  się
z odpowiedziami uzyskanymi z Urzędu Miasta, do jednej z nich Zespół ma jeszcze
pytania i będzie się kontaktować z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Geodezji
i Kartografii. Zespół musi się również skontaktować z przedstawicielem skarżących,
żeby  przedstawił  upoważnienie  do  reprezentowania  skarżących.  Trzeba  również
ustalić czy nie została rozpoczęta jakaś procedura w sądzie, czy nie został złożony
pozew  bo  takie  były  plany  a  wówczas  też  inaczej  będzie  rozpatrywana
ta  sprawa –  Komisja  nie  będzie  dublować kompetencji.  W związku z  powyższym
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do dnia
26 maja 2022 r.    
Wniosek został przyjęty jednomyślnie: 4 głosy za (4 obecnych). 
   
Ad.4.  Rozpatrzenie  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.   
Koordynator Zespołu, Agnieszka Konieczna zgłosiła wniosek o przedłużenie terminu
rozpatrzenia skargi z uwagi na potrzebę zorganizowania spotkania ze skarżącym. 
Przewodnicząca  dodała,  że  skarżący  prosił  o  takie  spotkanie,  Zespół  będzie  mógł
zadawać pytania odnośnie przesłanej dokumentacji, natomiast z panią dyrektor zespół
spotyka  się  oddzielnie,  gdyż  Wiceprezydent  organizował  takie  wspólne  spotkania,
w których zazwyczaj uczestniczyli przedstawiciele pani dyrektor i skarżący.
Radna Agnieszka Konieczna dodała,  że podczas konfrontacji  trudno jest cokolwiek
ustalić.  
Radny  Marian  Durlej  powiedział,  że  te  spotkania  były  organizowane  po  to,
żeby zrobić cokolwiek w kierunku pogodzenia tych dwóch stron. 
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  zaznaczyła,  że  na  tych  spotkaniach  było
poruszanych dużo dodatkowych wątków wychodzących poza zakres skargi. Komisja
musi się skupić na tym zakresie, który jest poruszany w dokumencie. 
Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi
do dnia 26 maja 2022 r. - 4 głosy za (4 obecnych).

Ad.5.  Rozpatrzenie  skargi  Koła  Związku  Zawodowego  Oświata  w  I  Liceum
Ogólnokształcącym w Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum Ogólnokształcącego  im.
Adama Asnyka w Kaliszu.   
Koordynator  Zespołu,  Marian  Durlej  wyjaśnił,  że  teraz  w  szkole  był  konkurs,
pani  dyrektor  miała  tydzień  urlopu  i  dlatego  raczej  obstawałby  za  przedłużeniem
terminu rozpatrzenia  skargi.  Koordynator  wspomniał,  że  ma przygotowany projekt
protokołu ale radni muszą się z nim zapoznać.  
Przewodnicząca zaproponowała przedłużenie terminu do dnia 26 maja a jeśli uda się
wszystko dopiąć i przygotować projekt uchwały w tej sprawie to na sesji 28 kwietnia
zostanie podjęty projekt. 
Ten  punkt  zostanie  poddany  ewentualnie  pod  głosowanie  na  posiedzeniu  komisji,
które zostanie zorganizowane przed sesją 28 kwietnia.
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Ad.6.  Rozpatrzenie  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art  na  Prezydenta  Miasta
Kalisza.
Przewodnicząca wspomniała, że jest przygotowany draft protokołu i zaproponowała,
żeby  zrobić  analogicznie  jak  w  punkcie  poprzednim,  żeby  głosować  tę  sprawę
w czwartek na komisji przed sesją.  
Radny Leszek Ziąbka w kwestii  formalnej powiedział,  że nie rozumie o co chodzi
skarżącym ponieważ wygrały konkurs. To świadczy o tym, że w tym wszystkim jest
jakieś  drugie  dno  dlatego  uważa,  że  to  wszystko  jest  bezpodstawne  i  trzeba  to
wszystko jak najszybciej zakończyć. Dla radnego jest to niezrozumiała sprawa.   
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  to  nie  jest  skarga  na  wynik
konkursu  tylko  na  sposób  procedowania  i  rozpisania  konkursu.  Każdy  ma  prawo
złożyć taką skargę. Na początku pracy Komisji były takie zalecenia - i pewnie dlatego
mieszkańcy piszą takie skargi - żeby pewne rzeczy były wyartykułowane.   

Ad.7. Rozpatrzenie skargi pani ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator Zespołu, Barbara Oliwiecka wspomniała, że pan mecenas zawęził zakres
skargi,  która  była  bardzo  rozbudowana.  Teraz  kiedy  zakres  jest  jednoznacznie
wskazany,  procedowanie  skargi  w zasadzie  będzie  się  ograniczało  do  rozpatrzenia
kwestii czy Prezydent wykonał wyrok sądu. Pozostałe elementy nie są w kompetencji
Rady ponieważ dotyczą prawa budowlanego,  odbiorów, a od tego są inne organy.
Dzisiaj zostanie przygotowane pismo, które będzie oficjalnie przekazane do Urzędu
Miasta dlatego zasadny jest wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi.
Wniosek został jednomyślnie przyjęty: 4 głosy za (4 obecnych). 

Ad.8.  Rozpatrzenie  skargi  pani  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Koordynator  Zespołu,  Agnieszka  Konieczna  poprosiła  o  przedłużenie  terminu
rozpatrzenia skargi z tych samy względów, co w punkcie 4 – zespół planuje spotkać
się ze skarżącą.
Wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do dnia 26 maja 2022 r. został
jednomyślnie przegłosowany: 4 głosy za (4 obecnych).  

Ad.9. Petycja w sprawie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim
prawem  terenu  cmentarza  żołnierzy  radzieckich  w  Kaliszu  przy
ul. Częstochowskiej.
Przewodnicząca wspomniała, że w tym punkcie Komisja przygotowuje opinię. Radny
Leszek  Ziąbka  kontaktował  się  w  tej  sprawie  z  konserwatorem  zabytków.  Teren
cmentarza  żołnierzy  radzieckich  jest  własnością  Miasta  i  z  ustawy  o  ochronie
zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  wynika,  że  tylko  Prezydent  Miasta  ma  prawo
wnioskować o jakiekolwiek zmiany w tym obiekcie, który jest zabytkiem.   
Radny  Leszek  Ziąbka  dodał,  że  jest  umowa  pomiędzy  Federacją  Rosyjską
a rządem polskim dotycząca tzw. wzajemnej opieki więc jakakolwiek zmiana musi
mieć także akceptację strony rosyjskiej. Jest to dość skomplikowane, ta sprawa toczy
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się  również  w  Poznaniu  -  to  jest  taki  ogólnopolski  konflikt.  Trzeba  mieć  zgodę
zarówno konserwatora, jak i strony na dokonanie zmiany - chodzi o mogiły i miejsca
upamiętnienia.    
Przewodnicząca  podsumowała,  że  chcąc  usunąć  gwiazdę  z  cmentarza,  najpierw  -
na  wniosek  Prezydenta  Miasta  Kalisza  -  należy  uzyskać  zgodę  konserwatora
zabytków. Rada, Komisja nie ma w tej procedurze żadnych kompetencji.       
Radny Leszek Ziąbka wspomniał, że w Czarnkowie koło Poznania podobną sprawę
załatwiono w ten sposób,  że  zlikwidowano cały cmentarz  i  wszystko przeniesiono
na  cmentarz  miejski,  gdzie  jest  odpowiednio  upamiętnione.  Tylko  tam  było  to
załatwione kilkanaście lat temu, także takie rzeczy miały już miejsce.      
Przewodnicząca Barbara Oliwiecka dodała, że Prezydent Miasta jako właściciel terenu
musi z takim wnioskiem wystąpić do Konserwatora Zabytków. Opinia konserwatora
jest  tu  kluczowa.  Przedstawiona  opinia  została  jednomyślnie  przyjęta:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  w  przedmiocie  doprowadzenia
do  zgodności  z  obowiązującym  polskim  prawem  terenu  cmentarza  żołnierzy
radzieckich  w  Kaliszu  przy  ul.  Częstochowskiej  został  pozytywnie  zaopiniowany:
4 głosy za (4 obecnych). 

Ad.10. Korespondencja.
Brak.

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  poprosiła  o  ustalenie  terminu  spotkania
ze skarżącymi. 

Ad.12. 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
25.04.2022 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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