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Protokół Nr 0012.2.20.2020

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 27 grudnia 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skarg pana  ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Kaliszu.
4. Projekt uchwały ws zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta

Kalisza zbadania skargi pani ████* i pani ████* na dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu.

5. Powołanie  zespołu  ds.  zbadania  skargi  pani  ████* i  pani  ████* na
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu. 

6. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza oraz
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

7. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
8. Korespondencja.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. 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.
Radny Marian Durlej zaproponował, aby ze względu na obecność zainteresowanych
przesunąć punkt nr 6 w miejsce punktu nr 3.
Wniosek  o  zmianę  porządku  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  4  osoby  za
(4 obecne).
Następnie głosowano nad całym porządkiem obrad wraz ze zmianą. Przedstawiony
porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecne). 



Ad.3.  Rozpatrzenie  skarg  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji, pani Barbara Oliwiecka poinformowała, że wpłynęły dwie
skargi  i  każda  zawiera  kilka  zarzutów.  Odbyło  się  robocze  spotkanie  zespołu
badającego skargę z Dyrektorem i wystosowano prośbę o uzupełnienie dokumentacji.
Dokumenty  wpłynęły  23  grudnia  2019  r.,  czyli  tuż  przed  Wigilią.  W  związku
z powyższym radna jako koordynator zespołu zawnioskowała o przedłużenie terminu
rozpatrzenia skargi do 23 stycznia 2020 r.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został przyjęty.

Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani  ████* i pani  ████* na dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany

Ad.5.  Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pani  ████*
i  pani  ████* na  dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  28  „Bajka”
w Kaliszu.
Wybrano zespół do zbadania skargi w składzie:
- Leszek Ziąbka – Koordynator
- Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- Marian Durlej – członek zespołu,
- Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
- Piotr Mroziński – członek zespołu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Skład zespołu został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.6. Protokół z rozpatrzenia skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza
oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Radny Marian Durlej jako koordynator zespołu rozpatrującego skargę poinformował,
że skarga jest bezzasadna. Pan Durlej wyjaśnił, że zapoznał się z całą dokumentacją,
część  została  podłączona  do  protokołu  jako  załączniki.  Z  dokumentów  wynika,
że spółdzielnia nie chce zgodzić się na miejsce parkingowe w miejscach, o które prosi
skarżący. Uzasadniają to kosztami. Ponadto zespół opiniujący tworzenie parkingów,
w  którego  skład  wchodzą  przedstawiciele  Straży  Miejskiej,  Policji  i  Miejskiego
Zarządu Dróg i Komunikacji uważa, że miejsca wyznaczone przez skarżącego nie są
odpowiednie. Radny udał się również do Prezydenta Miasta Kalisza, który stwierdził,
że  należy  podjąć  rozmowy  ze  spółdzielnią  i  być  może  uda  się  w  jednym
ze wskazanych miejsc stworzyć miejsce parkingowe. 
Przewodnicząca Komisji podsumowała, że skarga dotyczy konkretnie jednego miejsca
naprzeciwko klatki schodowej i w tym zakresie skarga jest bezzasadna. Ale być może
uda się stworzyć miejsce kilka metrów dalej. 
Głosowanie  nad  protokołem:  4  osoby  za  (4  obecne).  Protokół  został  pozytywnie
zaopiniowany.
Głosowanie nad projektem uchwały: 4 osoby za (4 obecne). Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. 



Ad. 7. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
Przewodnicząca Komisji, pani Barbara Oliwiecka poinformowała, że skarga dotyczy
użyczenia hali i stołów do tenisa stołowego w celu zorganizowania turnieju. Co ważne
wnioskodawca do kontaktu podał tylko adres elektroniczny. Powyższe pismo trafiło
do  Prezydenta,  potem  do  Kancelarii  Prezydenta,  następnie  do  Wydziału  Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki, a na koniec do Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.
Z  notatki  służbowej  wynika,  że  skontaktowano  się  ze  skarżącym  telefonicznie
i mailowo w związku z ustaleniem daty. Następnie w dniu 17 października udzielono
odpowiedzi  i  wysłano  pocztą  tradycyjną.  Jednak  ze  względu  na  brak  adresu
wnioskodawcy korespondencję przesłano na adres stowarzyszenia,  w którym działa
skarżący.  Dopiero  w  listopadzie,  kiedy  wnioskodawca  upomniał  się  o  odpowiedź
udzielono  mu  jej  poprzez  pocztę  elektroniczną.  Radna  wyjaśniła,  że  Kodeks
Postępowania  Administracyjnego  jasno  określa,  że  jeżeli  coś  jest  przesłane  drogą
elektroniczną  to  odpowiedź  również  powinna  być  przesłana  w  ten  sam  sposób.
Ponadto  należy  korzystać  z  funkcji  potwierdzenia,  czy  poczta  została  odebrana.
Kolejna  kwestia  to  użyczenie,  które  z  reguły  jest  bezpłatne,  a  tymczasem
wnioskodawca  otrzymał  w  odpowiedzi  cennik.  Przewodnicząca  Komisji
poinformowała, że protokół z rozpatrzenia nie jest przygotowany, dlatego wnioskuje
o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi do 23 stycznia 2020 r.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecne). Wniosek został przyjęty.

Ad.8. Korespondencja:
Brak

Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.10. 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
27.12.2019 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 Miasta.


