KRM.0012.0097.2019
D2019.11.03171
Protokół Nr 0012.2.19.2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 roku.
*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.
*********************************************************************
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ████* na dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pani
████* na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
5. Korespondencja:
- pismo mieszkanki Kalisza w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Kalisza.
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 – 5 osób za (5 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ████* na dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany – 5 głosów za (5 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi
pani ████* na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Kalisz.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka przypomniała, że skarga tej pani była już
rozpatrywana przez Komisję. Propozycja jest taka, żeby podtrzymać wcześniejsze
stanowisko Rady ponieważ skarga była zbadana, a wyniki prac Zespołu znajdują się
w protokole Zespołu przyjętym na posiedzeniu Komisji oraz w uchwale w sprawie
rozpatrzenia skargi.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany – 5 głosów za (5 obecnych).
Ad.5. Korespondencja:
- pismo mieszkanki Kalisza w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Kalisza,
Komisja przyjęła do wiadomości pismo.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka wspomniała, że Przewodniczący Rady
Miasta skierował pismo do Przewodniczących Klubów Radnych w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
28.11.2019 r.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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.

