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Protokół Nr 0012.2.27.2020

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 14 września 2020 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  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji

zbadania skargi pani  ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Kaliszu.

4. Powołanie  zespołu  do  spraw  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji
zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza.

6. Powołanie zespołu do spraw rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście II
na Prezydenta Miasta Kalisza.

7. Rozpatrzenie skargi pana ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Kaliszu.

8. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
9. Rozpatrzenie skargi pana ████* na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków

Mieszkalnych w Kaliszu.
10.  Korespondencja:

 Pismo  z  dnia  7  lipca  2020  r.  w  sprawie  zapytań  dotyczących
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 Pismo  z  dnia  25  sierpnia  2020  r.  dot.  braku  odpowiedzi  na  pisma
w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.  Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Barbara Oliwiecka. 



Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przedstawiony  porządek  obrad  został  jednomyślnie  przyjęty  –  4  osoby  za
(4 obecnych). 

Ad.3.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
zbadania  skargi  pani  ████* na  dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany. 

Ad.4.  Powołanie  zespołu  do  spraw  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.  
Powołano Zespół w następującym składzie:
Barbara Oliwiecka – koordynator,
Marian Durlej – członek zespołu,
Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
Piotr Mroziński – członek zespołu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). Skład zespołu został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza.
Głosowanie:  4  osoby  za  (4  obecnych).  Projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.6. Powołanie zespołu do spraw rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście
II na Prezydenta Miasta Kalisza.
Powołano Zespół w następującym składzie:
Marian Durlej – koordynator,
Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
Piotr Mroziński – członek zespołu,
Barbara Oliwiecka – członek zespołu.
Głosowanie: 4 osoby za (4 obecnych). Skład zespołu został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.  7.  Rozpatrzenie  skargi  pana  ████* na  dyrektora  II  Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji  Barbara  Oliwiecka jako koordynator  zespołu wspomniała,
że po zbadania skargi zespół uznał ją za bezzasadną w zakresie 3 zarzutów. Pierwszy
zarzut  dotyczył  niedopełnienia  obowiązku  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczniom
i nauczycielom z uwagi na wadliwą zabudowę korytarza szkolnego.  Pani dyrektor
od  razu  skierowała  wniosek  do  Prezydenta  jako  organu  prowadzącego
odpowiedzialnego  za  remonty  i  inwestycje,  warunki  budowlane  i  higieniczne.
Tę  kwestię  badała  również  Państwowa  Inspekcja  Pracy  oraz  Nadzór  Budowlany,
nie  ma  żadnej  ekspertyzy,  która  zakazywałaby  użytkowanie  korytarza,  nawet
w przepisach przeciwpożarowych nie ma mowy na ten temat. Jest tam wąsko ale jest
to tak specyficzny budynek, że nie da się tego dostosować do obecnych standardów.
W  tym  punkcie  skarga  jest  bezzasadna,  organ  prowadzący  może  zdecydować



ewentualnie  o  jakimś  remoncie.  Zarzut  drugi  dotyczył  uniemożliwienia  uczniom
wycieczki  do  sejmu,  nie  ma  oficjalnie  złożonej  w  sekretariacie  karty  wycieczki.
Wycieczkę organizował uczeń, było zgłoszonych dwóch opiekunów ale nie było karty
wycieczki, wyjazd miał być spontaniczny. Zgodnie ze statutem szkoły kartę wycieczki
trzeba zgłosić na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. Nie było dopełnionej tej
formalności dlatego zarzut został uznany za bezzasadny. 
Trzeci  zarzut  dotyczył  niestworzenia  uczniom możliwości  uczęszczania  na  zajęcia
z  etyki.  W  tej  szkole  jest  to  zrobione  zgodnie  z  przepisami,  tzn.  na  podstawie
deklaracji uczniów. Przewodnicząca wspomniała przykład innej szkoły, w której jeśli
uczniowie  nie  chodzą  to  mają  deklarować,  że  nie  chodzą.  Ustawa  mówi  jasno,
że deklaruje się jeśli ktoś chce chodzić czy na religię, czy na etykę, czy religię i etykę.
Tu jest wszystko zgodnie z prawem. W ubiegłym roku 180 uczniów nie złożyło takiej
deklaracji, czyli nie uczęszczało na lekcje religii, ale nie złożyło również deklaracji,
że chce uczęszczać na etykę. Jest etyka międzyszkolna w liceum A. Asnyka, dopiero
są zbierane deklaracje ale młodzież jest tak przeciążona godzinami, że rzadko komu
chce się  iść  do drugiego liceum,  natomiast  problem okienek z  powodu religii  jest
oczywisty. Zdaniem nauczycieli układających plan nie ma możliwości ułożenia planu
tak, żeby zawsze religia była pierwsza lub ostatnia. Skarga w tym punkcie też jest
bezzasadna. 
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  protokół  z  rozpatrzenia  skargi  ████*
na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu – 4 głosy za,
4 obecnych.      
         
Ad. 8. Rozpatrzenie skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
Koordynator zespołu Agnieszka Konieczna wspomniała,  że jest  w trakcie zbierania
dokumentów  z  różnych  wydziałów  Urzędu  Miasta  i  potrzebuje  więcej  czasu
na  rozpatrzenie  skargi.  Jeśli  do  kolejnego  posiedzenia  przed  sesją  nie  uda  się
rozpatrzyć  skargi  wówczas  zostanie  zgłoszony  wniosek  o  przedłużenie  terminu
rozpatrzenia skargi.

Ad.  9.  Rozpatrzenie  skargi  pana  ████* na  dyrektora  Miejskiego  Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
Koordynator  zespołu  Piotr  Mroziński  zgłosił  wniosek  o  przedłużenie  terminu
rozpatrzenia skargi do dnia 29 października 2020 r. Wszystkie dokumenty zostały już
zgromadzone.  Sytuacja  jest  absurdalna  ponieważ  samo  roszczenie  skarżącego  jest
zasadne  w  zakresie  stanu  klatki  schodowej.  Natomiast  pani  dyrektor  jest  w  tym
zakresie  blokowana  przepisami  prawa  dlatego  radny  zwrócił  się  jeszcze  do  pani
mecenas o opinię prawną i czeka na odpowiedź pani adwokat.    
Komisja  jednomyślnie  przyjęła powyższy wniosek stosunkiem głosów: 4 głosy za,
(4 obecnych).

Ad. 10. Korespondencja:
 Pismo  z  dnia  7  lipca  2020  r.  w  sprawie  zapytań  dotyczących

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
Przewodnicząca komisji Barbara Oliwiecka wspomniała, że pismo wpłynęło od pań,
których  skarga  została  przez  Komisję  rozpatrzona  jako  zasadna.  Natomiast  panie



twierdzą,  że  nie  dostały  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  zawarte  w  skardze.
Następnie  Przewodnicząca  odczytała  korespondencję  skarżących  oraz  wyjaśnienia
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu w tej sprawie.  
Komisja  podjęła  wniosek  w  sprawie  przekazania  przez  Przewodniczącego  Rady
Miasta  wyjaśnień  dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  28  „Bajka”  w  Kaliszu
osobom zainteresowanym – 4 głosy za (4 obecnych).

 
 Pismo z dnia 25 sierpnia 2020 r. dot.  braku odpowiedzi na pisma

w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ad. 11.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak.

Ad.12. 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
14.09.2020 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.


