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Protokół Nr 0012.2.9.2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

*********************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady

Miasta Kalisza. 
4. Protokół  ze  zbadania  skargi  Zarządu  Związku  Zawodowego  Oświata

w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi   Zarządu  Związku  Zawodowego

Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza
6. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu powołanego w celu zbadania

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

7. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu powołanego w celu zbadania
skargi pani ████* na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu.

8. Opinia dotycząca wniosku w sprawie publikacji „Informatora Kaliskiego”.
9. Korespondencja.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. 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.  Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady
Miasta Kalisza.
Radny  Leszek  Ziąbka  zgłosił  kandydaturę  pani  Agnieszki  Koniecznej  na  funkcję
Wiceprzewodniczącej Komisji argumentując, że jest osobą najbardziej kompetentną w
tej materii.
Radna Agnieszka Konieczna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  zaproponowała  osobę  Piotra
Mrozińskiego  na  tę  funkcję,  jednakże  radny  nie  wyraził  zgody  na  kandydowanie
popierając tym samym kandydaturę radnej Agnieszki Koniecznej.
Komisja  przystąpiła  do  głosowania  w  sprawie  desygnowania  radnej  Agnieszki
Koniecznej na Wiceprzewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Kalisza: 5 głosów za (5 obecnych). 

Ad.4.  Protokół  ze  zbadania  skargi  Zarządu  Związku  Zawodowego  Oświata
w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza.
Radny Marian Durlej Koordynator Zespołu ds. zbadania skargi przedstawił meritum
sprawy.  Zespół  uznał  skargę  za  zasadną  ponieważ  Zarząd  Związku  Zawodowego
Oświata w Katowicach nie uzyskał od Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi na swój
wniosek.  Radny  zaznaczył,  że  Zespół  rozpatrywał  tylko  kwestię  udzielenia
odpowiedzi Związkowi, natomiast inną sprawą jest sprawdzenie czy te wnioski zostały
rozpatrzone przez Wydział Edukacji. Wnioski dotyczyły zastrzeżenia, że w II Liceum
Ogólnokształcącym  im.  T.  Kościuszki  w  Kaliszu  oraz  w  Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym nr 4 w Kaliszu w komisjach przyznających pomoc zdrowotną nie było
członków ZZO. Radny wyjaśnił, że w chwili obecnej zmieniły się przepisy i dyrektor
sam  wyznacza  komisję,  jednakże  w  czasie  kiedy  Związek  przysłał  pismo
obowiązywała jeszcze stara uchwała dlatego koniecznym było wysłanie odpowiedzi. 
Przewodnicząca odczytała wniosek Komisji skierowany do Prezydenta Miasta Kalisza
o  niezwłoczne  udzielenie  informacji  na  temat  przedmiotowych  wniosków Zarządu
Związku Zawodowego Oświata w Katowicach. 
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad protokołem, w którym
zawarty jest wspomniany wniosek: 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Zarządu  Związku
Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza.
W związku  z  brakiem pytań  przystąpiono do głosowania  nad projektem uchwały:
5 głosy za (5 obecnych).

Ad.  6.  Informacja  o  stopniu  zaawansowania  prac  zespołu  powołanego  w celu
zbadania skargi pana ████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T.
Kościuszki w Kaliszu.
Radna Agnieszka Konieczna Koordynator Zespołu ds. zbadania skargi poinformowała,
że  Zespół  planuje  spotkać  się  z  panią  dyrektor  oraz  skarżącym w przedmiotowej
sprawie.  W  związku  z  powyższym  Przewodnicząca  Komisji  zgłosiła  wniosek  o
przedłużenie  terminu rozpatrzenia  skargi.  Wniosek został  jednomyślnie  przyjęty:  5
głosów za (5 obecnych).



Ad.  7.  Informacja  o  stopniu  zaawansowania  prac  zespołu  powołanego  w celu
zbadania  skargi  pani  ████* na  dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Budynków
Mieszkalnych w Kaliszu.
Radny  Piotr  Mroziński  Koordynator  Zespołu  ds.  zbadania  skargi  wspomniał,  że  z
treści skargi wynika, że to nie jest skarga na dyrektora MZBM w Kaliszu tylko na
panią Marzenę Wojterską. Radny zastanawiał się jak to rozważać, czy jako personalną
skargę  na  panią  Wojterską,  czy  jako skargę  na  dyrektora  MZBM? Główny zarzut
dotyczy  przeprowadzenia  eksmisji  skarżącej.  Jest  wyrok  sądowy w tej  sprawie.  Z
dokumentów wynika, że eksmisja jest zasadna. 
Radny Marian Durlej zastanawiał się, czy nie należałoby się spotkać z tą panią, żeby w
jakiś sposób jej pomóc.
Koordynator  Zespołu  przyznał,  że  właśnie  dlatego  nie  chciał  tej  sprawy zamknąć
wyłącznie  od  strony  proceduralnej.  Zaznaczył  jednak,  że  jeśli  miałoby  dojść  do
takiego spotkania to minimum 2, 3 osoby z Komisji musiałyby w tym uczestniczyć. 
Radna Barbara Oliwiecka zapytała czy pani ma prawo do mieszkania socjalnego?
Radny Piotr Mroziński powiedział, że ta osoba nie ma prawa do lokalu socjalnego
dlatego, że nie zgłosiła się na rozprawę. Wyrok był wydany zaocznie, a na tej mocy
sąd nie przydziela prawa do mieszkania socjalnego. 
Przewodnicząca Komisji przyznała, że również spotkała się ze sprawami, gdzie ludzie
mają eksmisję. Pani Marzena Wojterska zaczęła faktycznie robić porządki w MZBMie
już  parę  lat  temu.  To  zadłużenie  sukcesywnie  maleje  i  jest  wprowadzony  pewien
porządek w tych płatnościach. Osoby, które rozpoczynają spłatę zadłużenia, a tu pani
spłacała,  mają  przeświadczenie,  że  skoro  podjęły  spłatę,  to  ta  procedura  jest
zatrzymana.  Jednak  tak  nie  jest,  stąd  pewne  niezrozumienie.  Spłata  długu  jest
koniecznością,  i  to  w  żaden  sposób  nie  zatrzymuje  postępowania  eksmisyjnego.
Sprawa jest do rozważenia bo osoby, które mają nakaz eksmisji nie spłacają i nie będą
spłacać są traktowane tak samo, jak osoby,  które mają nakaz eksmisji ale spłacają
zadłużenie.  Tu  jest  sytuacja  przykra  ponieważ  pani  nie  ma  prawa  do  mieszkania
socjalnego. Należałoby dokonać rozróżnienia pomiędzy osobami, które nie podejmą
się spłacania zadłużenia, ani nie podejmą się prac publicznych. 
Wiceprezydent Mateusz Podsadny prosił, żeby mieć na względzie to, że są to sprawy
bardzo indywidualne. Tu nie można ustalić jednego rozwiązania. 
Przewodnicząca Komisji zapytała o szanse na mieszkanie socjalne dla tej pani.
Radny Piotr Mroziński wyjaśnił od strony prawnej, żeby było jakiekolwiek mieszkanie
socjalne to musi mieć prawo do niego, a ta pani została sądownie pozbawiona prawa
do lokalu socjalnego.  W tym momencie  ta  osoba ma zamkniętą  drogę praktycznie
wszędzie. 
Wiceprezydent wyjaśnił, że ta pani musiałaby być wpisana na listę osób ubiegających
się o mieszkanie socjalne. 
Radna Barbara Oliwiecka powiedziała, że mieszkanie socjalne można przydzielić nie
tylko na mocy wyroku sądu, osoba starająca się o mieszkanie może złożyć w Wydziale
Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wniosek o wpisanie na listę osób oczekujących.
Wiceprezydent potwierdził słowa radnej, zaznaczył, że wówczas cała procedura rusza
od nowa.  W zależności  od sytuacji  danej  osoby jest  możliwość  przyspieszenia  tej
procedury.



Koordynator  Zespołu  dodał,  że  problem  polega  na  tym,  że  to  nie  jest  pierwsze
mieszkanie tej osoby, które jest niespłacone. Jest to historia od 2003 roku. 
Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, że na spotkaniach z mieszkańcami są obecni również
pracownicy  MZBM-u  i  WSSM-u,  którzy  przedstawiają  historie  każdego  z
mieszkańców. Są to sprawy indywidualne. Z jednej strony chciałoby się pomóc a z
drugiej okazuje się, że zadłużenie niektórych osób sięga roku 2002, 2003. 
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  zwróciła  uwagę,  że  jest  to  bardzo
poważny problem w mieście. Jeżeli osoba ma zasądzoną eksmisję, nie ma prawa do
lokalu  socjalnego,  musi  się  gdzieś  odnaleźć.  Należy  podkreślić,  że  MZBM działa
zgodnie z prawem.
Radny Piotr Mroziński zaznaczył, że Miasto nie może eksmitować kogoś "na bruk".
Zawsze musi być zapewnione mieszkanie. Mieszkanie, które zostało wskazane tej pani
jest poza Kaliszem dlatego skarżąca nie chce się na nie zgodzić.
Radna Barbara Oliwiecka wspomniała, że są osoby, które nie przyjmują propozycji
mieszkań poza Kaliszem. Liczą, że uda im się wynająć mieszkanie od prywatnego
właściciela ale jak nie będą płacić, to po 2 miesiącach prywatny właściciel nie będzie
ich tam trzymał. I Miasto znowu ma problem, tylko od strony ludzi bezdomnych. 
Radny  Piotr  Mroziński  wyjaśnił,  dlaczego  wstrzymał  swoją  decyzję.  Od  strony
formalnej pod każdym względem skarga jest bezzasadna natomiast komisja ze swojej
strony może się do tego odnieść i spróbować pomóc. 
Wiceprezydent Miasta zapewnił,  że ta  pani jest  w 100% poinformowana o swoich
prawach.
Radny  Piotr  Mroziński  powiedział,  że  ta  pani  zgodnie  z  wyrokiem  sądu  nie  ma
żadnych praw w tym momencie,  poza  tym,  że  musi  mieć  zapewnione  mieszkanie
zastępcze. 
Pan Mateusz Podsadny zapewnił,  że porozmawia z dyrektorem MZBM jak można
pomóc tej pani. 
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  wspomniała  o  dwóch  aspektach.  Po
pierwsze  dobrą  praktyką  jest  jeśli  w  takie  sprawy  są  angażowane  organizacje
pozarządowe,  fundacje,  które  się  opiekują  takimi  osobami.  Fundacja,  która  ma
podopieczną  w  takiej  sytuacji,  potrafi  bardziej  zdyscyplinować  taką  osobę  do
poprawienia  się,  do  spłaty  zadłużenia,  podjęcia  pracy.  To  jest  pewnego  rodzaju
poręczenie, że takiej osobie faktycznie można zaufać. 
Wiceprezydent Mateusz Podsadny przyznał, że jest to również bardzo pomocne dla
zarządzających.
Radna Barbara Oliwiecka zapytała czy to, że Komisja chce się z panią spotkać jest
wystarczającą przesłanką do tego, żeby nie zakończyć procedowania skargi. Skarga
jest bezzasadna i spotkanie z panią tego nie zmieni. Radna nie widzi tutaj korelacji.
Swoją drogą można zwrócić się z zapytaniem do fundacji w tej sprawie. Protokół z
rozpatrzenia  skargi  zostanie  wkrótce  przygotowany  i  przekazany  w  celu  dalszego
procedowania skargi.  Przewodnicząca poinformowała,  że w związku z powyższym
kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się tuż przed sesją Rady Miasta Kalisza.



Ad.8.  Opinia  w  sprawie  wniosku  dotyczącego  publikacji  „Informatora
Kaliskiego”.
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  spotkała  się  z
wnioskodawcą, który przedstawił przykład informatora funkcjonującego już w Gdyni.
Jest natłok informacji, które się pojawiają głównie w mediach społecznościowych, na
plakatach,  ogłoszeniach  w  różnych  miejscach.  Idea  tego  wniosku  jest  taka,  żeby
informacje  dotyczące  planowanych  wydarzeń  społecznych,  kulturalnych,
edukacyjnych,  ekologicznych  oraz  informacje  stałe  takie  jak  terminy  zebrań  rad
osiedli,  rubryka  "jeden  pies  czy  kot  do  adopcji",  z  minimum  dwutygodniowym
wyprzedzeniem  były  wydawane  w  formie  papierowej  i  bezpłatnie  dystrybuowane
wśród  mieszkańców  Kalisza.  Z  zastrzeżeniem,  że  nie  może  być  tam  miejsca  na
podziękowania,  kampanie,  komentarze,  tylko  same  informacje  np.  o  drzwiach
otwartych danej szkoły, wydarzeniach sportowych, terminach składania wniosków do
budżetu  obywatelskiego  czy  o  dofinansowanie  paneli  fotowoltaicznych.  Ten
informator byłby takim "Miastem w pigułce".
Radny Marian Durlej zapytał kto będzie to redagował i jakie będą całkowite koszty
tego  przedsięwzięcia.  Obawiał  się,  że  po  pewnym czasie  może  się  w  to  włączyć
polityka. 
Przewodnicząca wspomniała, że kalkulacja kosztów jest we wniosku. Można zacząć
wydawać to w mniejszej ilości np. 5000 egzemplarzy. Następnie radna omówiła drogę
procedowania  wniosku.  Zaznaczyła,  że  Komisja  nie  decyduje  w tej  chwili,  czy  ta
gazeta ma powstać. Przewodnicząca przedstawiła swoją propozycję opinii.
Radny Leszek Ziąbka przypomniał, że na jednej z pierwszych komisji wnioskował o
przywrócenie miesięcznika Calisia Nova, tam również była informacja o planowanych
wydarzeniach.  To  było  czasopismo  społeczno-kulturalne  ale  można  by  było  dać
wkładkę, która by wszystko załatwiła. Wskazany nakład 10.000 egzemplarzy samej
informacji jest bardzo dużą ilością, należałoby tu zrobić rozeznanie. 
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  zrobiła  rozeznanie  w  dwóch
bezpłatnych gazetach kaliskich. Jedna z nich ma nakład 5.000 egzemplarzy i on się
rozchodzi. Ludzie czytają, chcą mieć wersję papierową. Calisia Nova miała zupełnie
inny charakter, a wkładka raz w miesiącu nie będzie aktualna, bo pewne wydarzenia
dzieją się spontanicznie. Radna nie łączyłaby tych gazet.
Radny Leszek Ziąbka dopytywał, kto będzie zbierał informacje i je weryfikował.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że to jest kwestia do ustalenia.
Propozycja jest taka, żeby to robiła organizacja pozarządowa ponieważ wnioskodawca
uzyskał informację, że Urząd jest przeciążony i nie poradzi sobie z wydawaniem takiej
gazety.  Radnej  podoba  się  sama  idea  tego,  żeby  zbierać  wszystkie  informacje  w
jednym miejscu, bo w Kaliszu dużo się dzieje, jest wiele ciekawych i pożytecznych
akcji, inicjatyw ale czasami dowiadujemy się o nich po fakcie. Nawet osoby, które
interesują się tym, co dzieje się w mieście nie są w stanie takich informacji pozyskać.
Wiceprezydent wspomniał, że można spróbować zmobilizować kaliskie gazety, żeby
zamieszczały takie informacje. 
Radny Leszek Ziąbka zaznaczył, że jeśli będzie wersja papierowa takiego informatora,
to również powinna być wersja internetowa ale nie powielająca BIP-u.
Radny Marian Durlej jest przeciwny tworzeniu takiego informatora.



Przewodnicząca Komisji  Barbara  Oliwiecka wyjaśniła,  że  z  posiadanych przez nią
informacji to jest również wersja pdf do internetu, do ściągnięcia na stronie miasta.
Sama idea tego wniosku jest na tyle fajna, że można we wstępnym okresie wydawać to
w formie pdf, ewentualnie drukować dla instytucji, seniorów, szkół. Należałoby mieć
jakiś budżet na druki, może niekoniecznie w nakładzie 10.000 egzemplarzy ale to jest
do rozważenia. Natomiast wersja elektroniczna jest przewidziana.
Radny Leszek Ziąbka uznał, że ta idea jest słuszna. 
Radny Piotr Mroziński również wyraził aprobatę dla tego pomysłu, jeśli to nie będzie
"rujnowało" budżetu Miasta. Według radnego przekazywane informacje cały czas są
niewystarczające. 
Wiceprezydent Mateusz Podsadny stwierdził, że jeśli ktoś jest zainteresowany to się
dowie.
Przewodnicząca zaprzeczyła takiemu stwierdzeniu. Są osoby, które mają pracę, dzieci
i one chciałyby coś zrobić ale nie znajdują tych informacji.
Radny  Marian  Durlej  stwierdził,  że  chciałby  poznać  faktyczne  koszty  tego
przedsięwzięcia.
Radny Piotr Mroziński potwierdził  słowa Przedmówczyni,  że odzew społeczny jest
taki, że jest mało informacji na temat tego, co Miasto robi. Dużo jest takich inicjatyw,
które powinno się nagłośnić. Jeżeli są inicjatywy, na których Miastu powinno zależeć,
to należy je wspierać. Nie chodzi o prywatne akcje, tylko o takie inicjatywy, które też
są w interesie miasta. 
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  można  dyskutować  nad  formą
tego informatora. Można zaprosić wnioskodawcę i poddać ten projekt modyfikacji, bo
warto sprawdzić czy Miasto może coś takiego wydawać. To jest tylko propozycja.
Warto  sprawdzić  czy  można  obniżyć  koszty  i  spróbować  wydawać  to  najpierw w
mniejszym  nakładzie  przez  jakiś  czas,  można  uściślić,  że  zawsze  będzie  wersja
elektroniczna. Radna uważa wniosek za zasadny.
Również  radny  Mroziński  uważał,  że  powinna  być  wersja  elektroniczna  jako
uzupełnienie, żeby ten informator był dla wszystkich.
Wiceprezydent  Miasta  zapewnił,  że  porozmawia  z  Biurem Promocji  Miasta  jak  to
wygląda z punktu widzenia Wydziału, żeby przedstawili wszystkie źródła informacji
jakie są wykorzystywane w mieście w zakresie organizowanych imprez. 
Radny Piotr  Mroziński  zgodził  się,  że biuro promocji  miasta można bardziej  w to
zaangażować. 
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  poinformowała,  który  portal  najbardziej  scala
informacje  o  tym,  co  się  dzieje  w  mieście,  prowadzony  jest  przez  absolutnych
pasjonatów ale tam są raczej zamieszczane tylko inicjatywy kulturalne, nie ma takich
społecznych czy obywatelskich, jak np. terminy posiedzeń rad osiedli, dyżury radnych,
rubryki  "pies  do  adopcji".  Radna  zaproponowała,  żeby  komisja  przedłożyła  ten
wniosek do Kancelarii Prezydenta Miasta i na kolejne posiedzenie w maju zaprosiła jej
przedstawiciela  w  celu  omówienia,  co  w  tym  temacie  można  zaproponować,  jak
zmodyfikować ten wniosek, żeby został przyjęty.
Radny Leszek Ziąbka przyznał, że organizując koncerty tak naprawdę nie wie gdzie
ma taką informację wysłać. Wysyła do Biura Informacji Turystycznej, a potem dociera
swoimi kanałami. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie taką informację przekazać dalej. 



Komisja jednomyślnie podjęła wniosek o przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku
w  przedmiocie  publikacji  przez  Miasto  Informatora  Kaliskiego  -  5  głosów  za
(5obecnych).
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  zawnioskowała,  żeby  na  kolejne
posiedzenie komisji zaprosić przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Miasta. Zdaniem
radnej należy wprowadzić taki informator chociaż na okres próbny. 
Wiceprezydent Miasta Mateusz Podsadny przyznał, że należy rozmawiać, a umowa
z takim podmiotem pozarządowym musi być dobrze skonstruowana, żeby faktycznie
nie wdała się w to polityka. 
Na  zakończenie  dyskusji  radna  Barbara  Oliwiecka  powiedziała,  że  niezbędne  jest
wypracowanie  dobrego regulaminu,  żeby tam były  obiektywne informacje.  Należy
dopracować formę.  

 Ad.9. Korespondencja:
Brak

Ad.10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Brak

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji,  Barbara  Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
15.04.2019 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.


