
KRM.0012.02.0003.2022
D2022.03.03227

Protokół Nr 0012.2.47.2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 28 marca 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.  Projekt  uchwały  w sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady

Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.   

5.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

6.  Projekt  uchwały  w sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w I Liceum
Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum  Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu. 

7.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  Koła  Związku  Zawodowego  Oświata
w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

8.  Projekt  uchwały  w sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art  na  Prezydenta  Miasta
Kalisza.

9.  Powołanie zespołu ds rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta
Miasta Kalisza.

10.  Projekt  uchwały  w sprawie zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi pani ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.

11.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
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12.  Projekt  uchwały  w sprawie zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pani  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

13.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi pani  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

14.  Petycja  w  sprawie  doprowadzenia  do  zgodności  z  obowiązującym  polskim
prawem  terenu  cmentarza  żołnierzy  radzieckich  w  Kaliszu
przy ul. Częstochowskiej.

15. Korespondencja.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. 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).  

Ad.3. Rozpatrzenie skargi pani ████* oraz pana ████* na Prezydenta Miasta
Kalisza.
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  zespół  spotkał  się
z  przedstawicielem osób skarżących i  zostało  wystosowane  pytanie  do  Prezydenta
Miasta Kalisza. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia
skargi, który został jednomyślnie przyjęty: 4 głosy za (4 obecnych). 
   
Ad.4.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.   
Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.5.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Powołano zespół ds. rozpatrzenia skargi w składzie:
- radna Agnieszka Konieczna – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radny Marian Durlej – członek zespołu,
- radny Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Powyższy  skład  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).
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Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  Koła  Związku  Zawodowego  Oświata
w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. 
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka wspomniała, że przedstawiciele Komisji
spotkali się już z przedstawicielami związku. 
Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.7.  Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  Koła  Związku  Zawodowego
Oświata  w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Powołano zespół ds. rozpatrzenia skargi w składzie:
- radny Marian Durlej – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radna Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
- radny Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Powyższy  skład  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.8.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta
Miasta Kalisza.
Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.9. Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art  na
Prezydenta Miasta Kalisza.
Powołano zespół ds. rozpatrzenia skargi w składzie:
- radny Leszek Ziąbka – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radna Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
- radny Marian Durlej – członek zespołu.
Powyższy  skład  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pani  ████*
na Prezydenta Miasta Kalisza.
Radca  prawny Filip  Żelazny  wyjaśnił,  że  rekomendował  to  pismo  na  posiedzenie
Komisji dlatego, że jest tam poruszanych wiele wątków. Główny wątek dotyczy braku
realizacji wyroku Wojewódzkiego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże
w tym zakresie, zdaniem radcy prawnego, Komisja nie ma kompetencji. Nawet jeśli są
tu  kwestie  realizacji  wyroków,  to  są  odpowiednie  tryby  na  wyegzekwowanie
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prawomocnego wyroku. Skarżąca podnosi szereg innych kwestii związanych z tym,
że  prezydent  nie  wydawał  decyzji  w  tej  sprawie,  prowadził  przewlekle  sprawę,
nie pomagał, nie odpowiadał  więc mecenas uznał, że przynajmniej w tym zakresie
trzeba by się było zapoznać ze sprawą. Być może nie chodziło o wydawanie decyzji,
w  sensie  decyzji  administracyjnej,  tylko  skarżąca  może  to  tak  potocznie  nazywa,
że prezydent jakichś decyzji nie podejmował. Ewentualnie w tym zakresie należałoby
rozpoznać skargę czy w jakimś postępowaniu administracyjnym przed Prezydentem
nie doszło do zaniedbań, czy przewlekłości. Bardziej należałoby się pochylić nad tą
kwestią niż nad kwestią czy te wyroki zostały wyegzekwowane i zrealizowane, bo tu
jest  inny  tryb.  Radzie  nie  wolno  przeprowadzać  egzekucji  administracyjnej.
Należałoby  poprosić  o  jakieś  wyjaśnienia  od  odpowiedniego  wydziału,  żeby  to
usystematyzowano i  nadano temu chronologię,  żeby Komisja wiedziała  czy skarga
rzeczywiście  dotyczy  stricte  wykonania  prawomocnych  wyroków,  czy  też  jakichś
innych wątków, które później zaistniały, a o których Rada nie wie na tym etapie.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka chcąc się upewnić zapytała mecenasa czy
Komisja nie ma kompetencji, żeby stwierdzać czy wyroki zostały wykonane, czy też
nie.    
Radca Prawny powiedział, że Komisja może stwierdzić, bo jest wyrok prawomocny
karny,  czy  cywilny,  czy  administracyjny,  który  z  jakichś  powodów  nie  został
wykonany.  Są  bardzo  różne  przypadki,  natomiast  tryby  do  wyegzekwowania
prawomocnego  wyroku  są  odrębne  czyli  np.  w  sprawach  cywilnych  -  jest
postępowanie  egzekucyjne  komornika,  natomiast  w  sprawach  administracyjnych  –
postępowanie  egzekucyjne  w  administracji.  Te  instrumenty  prawne  do
wyegzekwowania  realizacji  wyroków  sądu  są,  natomiast  w  tym  zakresie  zdaniem
radcy prawnego  rada  nie  ma  kompetencji.  Można  stwierdzić,  że  wyrok  nie  został
zrealizowany ale pojawia się pytanie co to daje? Czy Pani w ogóle się starała, żeby to
było wyegzekwowane, czy nie? Komisja takiej wiedzy nie ma.      
Przewodnicząca stwierdziła, że tu jest sprawa łatwa do sprawdzenia czy wyrok został
zrealizowany,  czy  też  nie.  Natomiast  pozostałe  wątki  są  bardziej  skomplikowane.
Stwierdziła, że podejmie się funkcji koordynatora, wspominając, że na pewno będzie
trzeba się spotkać ze skarżącą, ponieważ to pismo też wymaga pewnych wyjaśnień.   
Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.11. Powołanie  zespołu  ds  rozpatrzenia  skargi  pani  ████* na  Prezydenta
Miasta Kalisza.
Powołano zespół ds. rozpatrzenia skargi w składzie:
- radna Barbara Oliwiecka – koordynator,
- radna Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
- radny Marian Durlej – członek zespołu,
- radny Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Powyższy  skład  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).
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Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady  Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pani  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Projekt  uchwały  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.13. Powołanie zespołu ds rozpatrzenia skargi pani  ████* na dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Powołano zespół ds. rozpatrzenia skargi w składzie:
- radna Agnieszka Konieczna – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radny Marian Durlej – członek zespołu,
- radny Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Powyższy  skład  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych).

Ad.14. Petycja w sprawie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim
prawem  terenu  cmentarza  żołnierzy  radzieckich  w  Kaliszu  przy  ul.
Częstochowskiej.
Przewodnicząca Komisji,  Barbara Oliwiecka zapytała mecenasa czy to jest petycja,
którą powinna rozpatrzyć Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
skoro tam są wskazane sprzeczności w dwóch punktach prawnych?  
Radca Prawny Filip Żelazny wspomniał, że nie widział tej petycji wcześniej ale skoro
tak została nazwana to z całą pewnością Komisja musi się nią zająć, a to jakie będzie
stanowisko merytoryczne jest odrębną kwestią. 
Przewodnicząca wspomniała,  że pod tą petycją nie ma nawet zebranych podpisów.
Poprosiła  o  definicję  prawną  czy  pismo  podpisane  przez  jeden  podmiot,  osobę
fizyczną, czy też stowarzyszenie można nazwać petycją, czy zwykłym pismem. Jest to
istotne  ze  względu  na  inny  tryb  procedowania  bo  Komisja  wówczas  albo  wydaje
opinię, albo przyjmuje do wiadomości pismo.   
Radny  Leszek  Ziąbka  wspomniał,  że  autor  (przedstawiciel  ruchu  społecznego  w
Kaliszu) zgłosił się i będzie referował temat na sesji.
Radca prawny Filip Żelazny stwierdził,  że wygląda na to,  że występuje w imieniu
jakiejś organizacji. Jeśli petycja wpłynęła do Komisji, a Komisja uznałaby, że nie jest
kompetentna do udzielania odpowiedzi w tej sprawie, to w tym tonie można udzielić
odpowiedzi, względnie zaapelować do stosownych instytucji czy organów, które mają
jakieś instrumenty, jeśli Rada uznałaby to za stosowne. Z całą pewnością należy to
rozpoznać,  a  jakie  będzie  merytoryczne  stanowisko  komisji,  to  już  jest  odrębna
sprawa.      
Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja przyjęła do wiadomości to pismo, musi się
teraz do niego ustosunkować. 

Ad.15. Korespondencja:
Brak. 
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Ad.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Tomczyk /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28.03.2022 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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	Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

