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Protokół Nr 0012.2.43.2021

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 października 2021 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały ws rozpatrzenia 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, witając wszystkich obecnych.  

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  4  osoby  za
(4 obecnych).  

Ad.3. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator zespołu Agnieszka Konieczna przedstawiła sposób procedowania skargi.
Po analizie treści pisma skierowane zostały zapytania do mecenasa w jakim zakresie
Komisja może tę skargę rozpoznać, zostały również skierowane pytania do Kancelarii
Prezydenta Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich czy skarżący otrzymał odpowiedzi
na  pisma.  Z  otrzymanych  materiałów  wynika,  że  na  wszystkie  pisma  skarżący
otrzymał rzetelne informacje. Skarga była bardzo obszerna, kilkudziesięciostronicowa
z powtarzającymi się pismami i odpowiedziami na nie, częściowo skopiowane pisma
od Wojewody bez daty, bez podpisu.      
Przewodnicząca  podsumowała,  że  Urząd  odpisywał  na  maile,  zaznaczając,
że  powtarzalność  pytań nie  spowoduje,  że  uzyska inną  odpowiedź.  Skarga  została
uznana za bezzasadną. 
Protokół został przyjęty stosunkiem głosów: 4 za (4 obecnych). 
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Ad.4.  Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt uchwały został pozytywnie przyjęty stosunkiem głosów 4 za (4 obecnych).

Ad.5. Korespondencja.
Brak.

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:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
25.10.2021 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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	Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

