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Protokół Nr 0012.2.45.2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 31 stycznia 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  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*

na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
5. Rozpatrzenie  petycji  w  przedmiocie  zmiany nazwy ronda  Unii  Europejskiej

na Romana Dmowskiego.
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy

ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego.
7. Korespondencja:
-  pismo  mieszkanki  Kalisza  z  dn.  29.12.2021  r.  w  sprawie  nauki  pływania

na terenie kaliskiego Aquaparku,
- odpowiedź PW – 07/2022/PZ Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.01.2022 r.,
-  skarga  na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  18.11.2021  r.  (data  wpływu

do Kancelarii Rady Miasta 17.12.2021 r.),
-  odp.  WRM.0003.34.2021  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek

nr 0012.2.206.2021 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.     
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara  Oliwiecka,  witając  wszystkich  uczestniczących  w  posiedzeniu  w  trybie
zdalnym.  

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych).



Ad.3.  Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Radna Agnieszka Konieczna, koordynator zespołu przedstawiła sposób procedowania
skargi. W pierwszej kolejności zespół spotkał się ze skarżącym, wyjaśniono w jakim
zakresie  skarga zostanie  rozpatrzona.  Następnie  spotkano się  z  dyrektorem szkoły,
która przedłożyła dwa protokoły i udzieliła wyjaśnień w sprawie stawianych zarzutów
w  zakresie  zbiorów  bibliotecznych  ponieważ  tylko  w  tym  zakresie  skarga  była
rozpatrywana. Zespół nie stwierdził nieprawidłowości z tego względu skarga została
uznana za bezzasadną.   
Protokół  z  rozpatrzenia  skargi  został  jednomyślnie  pozytywnie  zaopiniowany:
5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany: 5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.5. Rozpatrzenie petycji w przedmiocie zmiany nazwy ronda Unii Europejskiej
na Romana Dmowskiego.
Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka wspomniała o przygotowanym projekcie
opinii w tej sprawie, który był wysłany do członków komisji celem zapoznania się.
Opinia  jest  pozbawiona  emocjonalnych  czy  światopoglądowych  sformułowań.
Pod petycją podpisało się 6 osób, które zostały poinstruowane w jaki sposób działa
bank nazw ulic w mieście,  można tam składać propozycje.  Opinia jest  negatywna,
z  uwagi  na  fakt,  że  Komisja  nie  przewiduje,  nie  znajduje  żadnych  uzasadnień
historycznych  czy  społecznych  dla  zamiany  nazwy  ronda  z  Unii  Europejskiej
na Romana Dmowskiego.  
W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania opinii w sprawie rozpatrzenia
petycji. Opinia została przyjęta stosunkiem głosów 5 za (5 obecnych).    

Ad.6.  Projekt  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  petycji  w  przedmiocie  zmiany
nazwy ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego.
Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  został  jednomyślnie  pozytywnie
zaopiniowany: 5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.7. Korespondencja.
-  pismo  mieszkanki  Kalisza  z  dn.  29.12.2021  r.  w  sprawie  nauki  pływania

na terenie kaliskiego Aquaparku – Komisja przyjęła pismo do wiadomości,
- odpowiedź PW – 07/2022/PZ Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.01.2022 r. -

Komisja przyjęła pismo do wiadomości,
-  skarga  na  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  18.11.2021  r.  (data  wpływu

do  Kancelarii  Rady  Miasta  17.12.2021  r.)  -  Przewodnicząca  wspomniała,
że  skarga  była  pisana  odręcznie,  była  nieczytelna  i  Przewodniczący  skierował
pismo do skarżącego o przedstawienie,  doprecyzowanie ewentualnych zarzutów.
W związku z tym, że pan nie doprecyzował skargi w wymaganym terminie 7 dni,
zgodnie  z  pouczeniem  jakie  zostało  skierowane  do  skarżącego,  skarga  zostaje
w aktach bez rozpoznania.  



-  odp.  WRM.0003.34.2021  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  wniosek
nr 0012.2.206.2021 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.

Przewodnicząca komisji wspomniała,  że w grudniu Komisja wystosowała ponowny
wniosek do Prezydenta Miasta o zorganizowanie spotkania otwartego z projektantem
w  celu  omówienia  zmian  w  projekcie,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  budowę  tunelu
podziemnego na Głównym Rynku i prezentację założeń projektowych w formie tablic
na Głównym Rynku. Przewodnicząca przypomniała, że na pierwszy wniosek komisji
w tej sprawie Prezydent odpisał, że trwa ustalanie właściwej formy prezentacji tych
tablic,  następnie  Przewodnicząca  odczytała  ostatnią  odpowiedź  Prezydenta  Miasta
w tej sprawie. Przewodnicząca odnosi wrażenie, że Prezydent wycofał się z zamiaru
prezentacji tej wizualizacji  projektu zagospodarowania Głównego Rynku.        
Radny  Leszek  Ziąbka  wyraził  ubolewanie  nad  tym,  że  Prezydent  wycofał  się  
z zamiaru zorganizowania takiego spotkania dlatego, że jest tyle kontrowersji wokół
tego projektu, że taka prezentacja i takie spotkanie  byłoby wskazane. Spotkanie online
było trochę źle zorganizowane i wtedy były też inne założenia, teraz te założenia się
zmieniły  i  jest  zgoda  pani  konserwator  zabytków  w  Kaliszu  na  zasypanie  tego
zbiornika.  Radny  zapytał  czy  można  ponowić  tę  prośbę,  żeby  ewentualnie  ktoś
z rewitalizacji mógł przedstawić Komisji Skarg, Wniosków i Petycji główne założenia.
Przewodnicząca przyznała, że Komisja może ponowić wniosek ponieważ nie musi się
zgadzać z odpowiedzią Prezydenta, że mieszkańcy zostali poinformowani ponieważ
nawet radni mają niedosyt tej informacji. Można pisać wniosek komisji, można pisać
jako  przedstawiciele  klubów  radnych  albo  w  formie  interpelacji.  Chodzi  o  to,
żeby po raz trzeci nie forsować drogi, która jak widać jest nieefektywna i wnioski
Komisji są odrzucane, a dość długo czeka na odpowiedź. 
Pani  Agnieszka  Konieczna,  Wiceprzewodnicząca  Komisji  zaproponowała,
żeby zaprosić na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza naczelnika
bądź osobę, która zajmuje się tym tematem, żeby odpowiedziała na pytania radnych,
jak i mieszkańców.        
Przewodnicząca  Komisji  zgodziła  się  z  sugestią  Wiceprzewodniczącej  w  kwestii
zaproszenia naczelnika Wydziału Rozwoju,  przedstawiciela Komitetu Rewitalizacji,
który zajmował się tym tematem.    
Radny Leszek Ziąbka również poparł sugestię radnej Koniecznej, ponieważ oni mają
wiedzę jaki jest aktualny stan, takie spotkanie pomogłoby uzyskać dodatkową wiedzę
w tym temacie.  

Ad.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.9. 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
31.01.2022 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.


	Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 5 osób za (5 obecnych).

