KRM.0012.0053.2019
D2019.05.03741
Protokół Nr 0012.2.12.2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 30 maja 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 wniosku pana ████*
w przedmiocie publikacji przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego.
4. Protokół ze zbadania skargi pana ████* na Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ████*
na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza zbadania skargi pana ████* na Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 17 w Kaliszu.
7. Powołanie zespołu do zbadania skargi pana ████* na Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 17 w Kaliszu.
8. Korespondencja:
- pismo WE.4481.0001.2019, D2019.05.01351 Prezydenta Miasta Kalisza
z dn. 15 maja 2019 r.
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.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych).
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pana ████*
w przedmiocie publikacji przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka przypomniała, że zgodnie z ustaleniami
dokonanymi na ostatnim posiedzeniu Komisji, pan ████* wyraził zgodę

na modyfikację jego wniosku. Miasto do 20 czerwca przedstawi swoja wersję
informatora, która zostanie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji i ustali się dalszą
drogę procedowania.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
4 głosy za, 1 wstrzymujący się (5 obecnych).
Ad.4. Protokół ze zbadania skargi pana ████* na Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka przypomniała, że protokół z rozpatrzenia
skargi był omawiany na poprzednim posiedzeniu Komisji, zostały w nim naniesione
ustalone poprawki.
Przewodnicząca na wątpliwość radnego Mariana Durleja odnośnie zasadności zarzutu
w zakresie niezgodnego z prawem zakończenia roku szkolnego odczytała fragment
protokołu w tym zakresie. Pani dyrektor działała w dobrej wierze, Kuratorium
odniosło się do tego, że był to jednostkowy przypadek, pani dyrektor dostała
upomnienie i obiecała, że to już się więcej nie powtórzy.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad protokołem:
4 głosy za, 1 wstrzymujący się (5 obecnych).
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana ████*
na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Pan Filip Żelazny radca prawny zaproponował projekt uchwały, w którym wskazane
zostały punkty dotyczące zasadności skargi ponieważ rzadko się zdarza, żeby osoba
składająca skargę formułowała zarzuty na tyle precyzyjnie, żeby można było
je wprowadzić dosłownie w tej formie do uchwały. Jak się spojrzy literalnie
na te zarzuty, które skarżący formułował, to one nie są identyczne z tymi, które są
w tej treści uchwały przedstawione. Ktoś może powiedzieć, że takiego zarzutu
nie formułował. Zdaniem radcy prawnego tego typu uchwała, w której odnosi się
do konkretnych punktów skargi jest bardziej precyzyjna i mniej dyskusyjna, czy
to zostało dobrze zapisane, niż opisywanie ich. Tym bardziej, że opisuje się te zarzuty
w pewnym sensie swoimi słowami. Zdaniem radcy prawnego bardziej bezpieczne jest
przyjęcie uchwały ze wskazaniem konkretnych zarzutów, niż z tym opisem. Sens
uchwały jest ten sam. W praktyce spotyka się wielokrotnie z takim sposobem
formułowania uchwał, ponieważ osoba, która pisze zarzuty nie ma znajomości prawa.
Zarzuty te zawsze podlegają jakiejś modyfikacji czy wyjaśnieniu, co Komisja słusznie
czyniła. W związku z czym osobiście uważałby, że to rozwiązanie było by bardziej
precyzyjne ale decyzja należy do Komisji. Radca prawny zaznaczył, że obie wersje
projektu uchwały są prawidłowe. Z ostrożności mówił, że w krótszej wersji jest
mniejsze ryzyko. Radca prawny zaznaczył, że do tego rodzaju uchwały
nie przysługuje środek zaskarżenia, tak jak w postępowaniu administracyjnym.
Radna Agnieszka Konieczna Koordynator zespołu stwierdziła, że w opisowej wersji
uchwały od razu widać zarzuty. To jest efekt pracy Komisji. Natomiast w przypadku,
gdy są wymienione punkty to musi sięgnąć również do uzasadnienia.
Radna podjęła decyzję o poddaniu pod głosowanie wersji projektu uchwały
zawierającej opis zarzutów.

Przewodnicząca powiedziała, że kto się będzie chciał lepiej zapoznać z tematem,
to będzie musiał przeczytać również uzasadnienie, czyli jest mniejsze ryzyko jakiegoś
niezrozumienia.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 4 głosy za, 1 wstrzymujący się
(5 obecnych).
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ████* na Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 17 w Kaliszu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
3 głosy za, 1 wstrzymujący się, 1 brak głosu (5 obecnych).
Ad.7.
Powołanie
zespołu
do
zbadania
skargi
pana
████*
na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu.
Powołano Zespół w następującym składzie: radna Barbara Oliwiecka – Koordynator
zespołu, Marian Durlej – członek zespołu, Piotr Mroziński – członek zespołu,
Agnieszka Konieczna – członek zespołu. Głosowanie: 5 głosów za ( obecnych).
Ad.8. Korespondencja.
Pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15.05.2019 r. dotyczące odpowiedzi
na wnioski Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach komisja przyjęła
do wiadomości.
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:
Agnieszka Szczypkowska /-/
30.05.2019 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.

