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Protokół Nr 0012.2.49.2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2022 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 Koła Związku Zawodowego Oświata w I Liceum

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

4. Projekt uchwały ws rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata
w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.   

5. Protokół z rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta
Kalisza.

6. Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art
na Prezydenta Miasta Kalisza.

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 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.  Protokół  z  rozpatrzenia  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  wspomniał  o  problemach  związanych
z  procedowaniem  skargi.  Są  pewne  niedomówienia  jeśli  chodzi  o  prawidłowość
dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi. Komisja nie jest w stanie tego
sprawdzić.  Likwidacja  stanowiska  pedagoga  szkolnego  nie  ma  nic  wspólnego
z  prawidłowym  dysponowaniem  środkami  publicznymi  w  związku  z  wypłatą
wynagrodzenia  nauczycielowi,  który  jest  w  stanie  nieczynnym.  Tam  należałoby
zrobić kontrolę finansową.
Przewodnicząca Komisji,  Barbara Oliwiecka wspomniała, że chodziło o to, że pani
dyrektor  zlikwidowała  stanowisko  pedagoga,  który  mimo  że  miał  uprawnienia
do  nauczania  fizyki  nie  dostał  tego  etatu.  Od  września  pani  dyrektor  zatrudniała
nowych  nauczycieli,  a  jednocześnie  była  pani  pedagog  była  w stanie  nieczynnym
a  więc  miała  wypłacaną  pensję.  Pani  dyrektor  na  spotkaniu  tłumaczyła  to  w  ten
sposób, że pani pedagog nie chciała nauczać fizyki. 
Radny  Marian  Durlej  przyznał,  że  zarzut  dotyczący  dysponowania  środkami
publicznymi,  to jest taka ogólna sprawa. W tym przypadku skarga jest bezzasadna
ponieważ pani  dyrektor  wyczerpała  wszystkie  możliwości.  Jeśli  chodzi  o  następny
zarzut dotyczący świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych też jest
bezzasadny.  Na  początku  miały  być  jakieś  dwa  protokoły,  które  są  niepodpisane.
Radny był u pani dyrektor i otrzymał wszystkie protokoły, które były w posiadaniu
pani dyrektor i wszystkie były podpisane przez związki zawodowe. Tutaj zarzut jest
bezzasadny.  Jeśli  chodzi  o  punkt  dotyczący  przestrzegania  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa, pan mecenas sugerował, żeby tego nie rozpatrywać – tak też zespół
zrobił.  Nieprzestrzeganie  przepisów dotyczących organizacji  pracy szkoły – chodzi
o  uchwałę  rady  pedagogicznej  -  że  nie  było  zatwierdzone  uchwalenie  programu
profilaktyczno-wychowawczego. To nie należy do kompetencji rady pedagogicznej,
rada tylko uzgadnia, a uchwala rada rodziców. Tu również skarga jest  bezzasadna.
Jeśli chodzi o ostatni zarzut dotyczący prowadzenia ewidencji pracy - zespół ustalił, że
nie  ma  przepisów  w  tym  zakresie,  to  dyrektor  sam  ustala  w  jaki  sposób
ewidencjonować pracę. Tutaj  skarga też jest bezzasadna. Zespół zasugerował,  żeby
pani dyrektor zrobiła listę dla każdego pracownika z osobna – z racji RODO.   
Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  Koła  Związku  Zawodowego  Oświata  w  I  Liceum
Ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Asnyka w Kaliszu został pozytywnie zaopiniowany: 4 głosy za (4 obecnych). 
   
Ad.4.  Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi  Koła  Związku  Zawodowego
Oświata  w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  w  Kaliszu  na  dyrektora  I  Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.   
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata
w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
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im.  Adama  Asnyka  w  Kaliszu  został  pozytywnie  zaopiniowany:  4  głosy  za
(4 obecnych). 

Ad.5.  Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art na Prezydenta
Miasta Kalisza.
Koordynator zespołu, Leszek Ziąbka, wspomniał, że protokół jest dość szczegółowy,
przytoczone są wszystkie przepisy. Skarga jest bezzasadna.   
Przewodnicząca Komisji,  Barbara  Oliwiecka zgłosiła  do protokołu zdanie odrębne.
Stowarzyszenie Multi.Art złożyło skargę po rozstrzygnięciu konkursu i  nie chodziło
o  sam  wynik  konkursu  tylko  o  sposób  prowadzenia  postępowania  konkursowego
i o dwie kluczowe rzeczy. Pierwsza, że doszło do zamknięcia konkursu. Takiej formy
nie  ma  w  postępowaniu  administracyjnym.  Konkurs  można  rozstrzygnąć  albo
unieważnić,  tymczasem  nie  było  podstaw  do  unieważnienia  bo  oferta  wpłynęła.
Zamknięto konkurs i tutaj Przewodnicząca popiera zarzuty. Natomiast druga rzecz jest
taka, że powołano się na błąd na stronie, przy czym, informacja na stronie nie jest
ogłoszeniem,  a  w  samym  ogłoszeniu  błędu  nie  było.  Konkurs  został  ogłoszony
prawidłowo.  Na  stronie  rewitalizacja.kalisz.pl,  czyli  tam  gdzie  powinna  być
zamieszczona  informacja  o  konkursie,  ona  była  poprawna.  Radna  dodała,  że  sam
proces  prowadzenia  konkursu  nie  był  właściwy,  również  w stosunku to  instytucji,
organizacji, które przegrały tylko dlatego, że np. nie dopisały jednego zdania w tytule
projektu.      
Radny Leszek Ziąbka był ciekawy jak wygląda sprawa inwentaryzacji, którą się robi
dopiero post factum. Radny stwierdził, że Stowarzyszenie Multi.Art też nie jest bez
winy.  
Radna  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  Multi.Art  miało  wiele  kontroli  i  żadna
z nich nie wykazała jakichś nieprawidłowości,  a bynajmniej  radna nie spotkała się
z żadnym protokołem, w którym wykazane były jakieś nieprawidłowości.    
Protokół z rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza
został pozytywnie zaopiniowany: 3 głosy za, 1 głos przeciw (4 obecnych). 
   
Ad.6.  Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art
na Prezydenta Miasta Kalisza.  
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Multi.Art
na Prezydenta  Miasta Kalisza został  pozytywnie  zaopiniowany:  3  głosy za,  1 głos
przeciw (4 obecnych). 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka  przypomniała,  że  do  rozpatrzenia  są
jeszcze dwie skargi.  Pierwsza -  odnośnie opłaty planistycznej -  zespół już domyka
tę sprawę. W przypadku drugiej skargi - Przewodnicząca napisze pismo z pytaniami
do Prezydenta.
Przewodnicząca wspomniała również o kwestii zaproszenia przedstawiciela Wydziału
Rozwoju Miasta lub Komitetu Rewitalizacji w sprawie zagospodarowania Głównego
Rynku.  Radni  czekali,  żeby  to  spotkanie  mogło  się  odbyć  w trybie  stacjonarnym
a nie  zdalnie.  W tej  chwili  jest  taka sytuacja,  że  Prezydent  organizował  spotkania
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z  przedsiębiorcami,  którym  przedstawił  projekt,  rozmawiał  z  nimi  o  projekcie,
natomiast nie było spotkania z radnymi. I w zasadzie większość osób chyba nadal nie
wie jak będzie wyglądała przebudowa i  plan remontu.  Przewodnicząca zdaje sobie
sprawę z faktu, że nie ma już wpływu na kształt projektu bo jest wydane pozwolenie
na budowę, ale chodzi o informacyjne rzeczy.      
Radny  Leszek  Ziąbka  wspomniał,  że  nie  ma  jeszcze  pozwolenia  od  konserwatora
bo  jest  tworzony  projekt  zasypania  słynnej  „dziurelli”.  Na  to  będzie  osobne
pozwolenie  od  konserwatora  bo  projekt  chyba  jeszcze  nie  wpłynął.  Radny  poparł
pomysł  takiego  spotkania,  żeby  Miasto  przedstawiło  informacje  jak  to  będzie
wyglądać bo do tej pory nic nie wiadomo a już wchodzi remont. 
Przewodnicząca przypomniała, że Komisja zgłaszała już ten wniosek dwa razy. Raz
otrzymała odpowiedź, że Prezydent zastanawia się w jakiej formie to zrobić a kiedy
Komisja  ponowiła  wniosek,  po  dwóch  miesiącach  Prezydent  odpowiedział,  że  nie
planuje  takich  działań.  Na  sesji  padły  nawet  takie  słowa,  że  to  może  zakłócać
konkurencyjność… Komisja dostała odpowiedź,  że nie będzie prezentacji  projektu.
Przewodnicząca  Komisji  wyraziła  swoje  stanowisko,  że  projekt  powinien  zostać
upubliczniony  zwłaszcza,  że  w  wakacje  rynek  żyje,  ludzie  będą  przychodzić  pod
ratusz.  Przewodnicząca  zaproponowała  powtórzenie  wniosku  o  upublicznienie
wizualizacji  i  o  zorganizowanie  spotkania  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji
z  przedstawicielem  Wydziału  Rozwoju  Miasta,  Komitetu  Rewitalizacji  albo
z Prezydentem Miasta podczas którego radnym zostanie przedstawiony cały zakres
prac.    
Radny  Leszek  Ziąbka  wspomniał,  że  podczas  remontu  były  interwencje
społeczeństwa,  żeby  chociaż  na  planszach  pokazać  co  archeolodzy  odkryli.  Po
miesiącu zostały zaprezentowane wyniki prac archeologicznych. Ludzie się interesują.
To jest centrum miasta i dobrze, że taka prezentacja jednak była.   
Wniosek  w  sprawie  ponowienia  wniosku  o  upublicznienie  wizualizacji  projektu
zagospodarowania  przestrzennego  Głównego  Rynku  na  planszach  ustawionych
np. przed budynkiem kaliskiego Ratusza został przyjęty stosunkiem głosów: 4 głosy (4
obecnych). 

Ad.8. 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
28.04.2022 r.                           Rady Miasta Kalisza

      Barbara Oliwiecka /-/
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	Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 4 osoby za (4 obecnych).

