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Protokół Nr 0012.2.14.2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 16 września 2019 roku.

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

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

PORZĄDEK   OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Protokół ze zbadania skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  pana  ████* na Prezydenta

Miasta Kalisza. 
5. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta Kalisza zbadania skargi pana ████* na Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.

6. Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pana  ████*
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

7. Wniosek o ponowne zbadanie sprawy (dotyczy rozpatrzenia skarg na Dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu).

8. Petycja  w  sprawie  przeprowadzenia  remontu  i  modernizacji  obiektu
„Osiedlowego  Domu  Kultury  i  Sportu”  położonego  w  Kaliszu  przy
ul. J. Tuwima 2, z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe.

9. Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  
10. Korespondencja:

-  pismo  ws  wyjaśnienia  i  doprecyzowania  zapisów  zawartych  w  uchwale
nr X/156/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.   

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. 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. Protokół ze zbadania skargi pana ████* na Prezydenta Miasta Kalisza.



Protokół został pozytywnie zaopiniowany 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pana  ████* na
Prezydenta Miasta Kalisza. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.5.  Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji
Rady Miasta  Kalisza  zbadania  skargi  pana  ████* na  Dyrektora  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.6.  Powołanie  zespołu  do  zbadania  skargi  pana  ████*  na  Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Wyłoniono następujący skład zespołu:
- Agnieszka Konieczna – koordynator zespołu,
- Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- Marian Durlej – członek zespołu,
- Piotr Mroziński – członek zespołu,
- Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Komisja przystąpiła do głosowania nad powyższym składem zespołu: 5 głosów za (5
obecnych). 

Ad.7.  Wniosek  o  ponowne  zbadanie  sprawy  (dotyczy  rozpatrzenia  skarg  na
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu).
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  przedstawiła  przedmiot  sprawy
zaznaczając,  że od sposobu z rozpatrzenia skargi nie ma odwołania.  Ustawodawca
tego  nie  przewidział,  to  była  opinia  Komisji.  Pani  dyrektor  za  pośrednictwem
Kancelarii Prawnej wystąpiła z wnioskiem o ponowne zbadanie sprawy powołując się
na dodatkowe materiały, których niestety nie załączyła do tego pisma. W ubiegłym
tygodniu  w  czwartek  odbyło  się  spotkanie  u  Wiceprezydenta  Miasta  Grzegorza
Kulawinka, gdzie omawiana była sytuacja jaka panuje w II LO. Potwierdziło się to, że
rozpatrzenia przez Zespół Komisji poprzednich skarg były zasadne, potwierdziły to
niezależne  kontrole  z  Kuratorium,  z  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  które  wykazały
szereg  nieprawidłowości.  W  najbliższym  czasie  odbędzie  się  spotkanie
Wiceprezydenta  Miasta  z  panią  dyrektor,  będzie  również  naczelnik  Wydziału
Edukacji. Prezydent zaprosił również członków Komisji, która rozpatrywała tę sprawę
i zna te wszystkie pisma. Na spotkaniu pani dyrektor będzie mogła się ustosunkować
do wyników kontroli,  które  są  niestety niekorzystne dla  szkoły,  dla  pani  dyrektor,
chodziło m.in. o podwójne wynagrodzenia, zatrudnienia osoby, która została skazana
prawomocnym  wyrokiem  sądu.  Pani  dyrektor,  jak  dotąd  nie  złożyła  żadnego
wyjaśnienia  na  piśmie.  Jest  ogrom dokumentów od osób skarżących,  niezależnych
kontroli, które świadczą na niekorzyść pani dyrektor. W zasadzie od pani dyrektor są
jedynie  ustne  wyjaśnienia.  Komisja  chce  poznać  stanowisko  pani  dyrektor  w  tej
sprawie zanim prezydent ustosunkuje się do tych wszystkich zarzutów. Na spotkanie
są zaproszone wszystkie osoby z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Chodzi o dwie



skargi złożone na panią dyrektor, gdzie były konkretne zarzuty potwierdzone niestety
w kontrolach niezależnych.
Radny  Marian  Durlej  wspomniał,  że  zarzut  ze  strony  pani  dyrektor  jest  taki,
że Komisja nie ma wszystkich dokumentów na potwierdzenie zasadności tej skargi.
Radny poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.  
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  wyjaśniła,  że  jest  to  zależne  od
poszczególnych  zarzutów  ponieważ  np.  kiedy  Zespół  prosił  panią  dyrektor  o
potwierdzenie  zapoznania  się  pracowników  z  regulaminem  wypłacania  świadczeń
zdrowotnych  czy  wczasów  pod  gruszą,  pani  dyrektor  twierdziła,  że  ma  takie
dokumenty natomiast  nie przedstawiła  ich Zespołowi.  Dlatego Zespół  nie  ma tych
dokumentów,  co  świadczy  na  niekorzyść  pani  dyrektor.  Zespół  opierał  się  na
dokumentach  złożonych  przez  osoby  skarżące.  Te  dokumenty  zostały  złożone
skrupulatnie  przez  skarżących.  Część  wniosków  Zespołu  wynikała  z  rozmów
prowadzonych  ze  skarżącymi  oraz  panią  dyrektor.  Przewodnicząca  zaznaczyła,  że
osoby  skarżące  faktycznie  dostarczały  dokumenty,  natomiast  pani  dyrektor
nie dostarczyła Zespołowi żadnego dokumentu na piśmie mimo, że była o to proszona.
Radny Marian Durlej zwrócił uwagę, że ważne są dowody na piśmie, żeby później nie
było zarzutu, że ktoś komuś coś powiedział.
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  wyjaśniła,  że  sprawa  była  dokładnie  badana,
celem Zespołu było zażegnanie konfliktu, nieeskalowanie go. Jest wniosek o ponowne
zbadanie sprawy Rada ma następujące możliwości albo przyjmuje wniosek i Komisja
jeszcze  raz  bada  wszystkie  dokumenty,  albo  odrzuca  go,  ewentualnie  można
przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku do momentu, kiedy odbędzie się spotkanie z
panią  dyrektor.  Było  wysłane  pismo  do  pani  dyrektor  o  przedstawienie  nowych
okoliczności  w  sprawie,  pani  dyrektor  otrzymała  protokoły  z  rozpatrzenia  skarg.
Warto by było poczekać na odpowiedź.
Radny Marian Durlej zapytał czy pani dyrektor może się odwołać?
Przewodnicząca Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że to nie jest odwołanie, jest to wniosek
o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy.  W  tym  trybie  nie  ma  odwołania  od  protokołu
Komisji.
Radny  Leszek  Ziabka  zwrócił  uwagę,  że  było  bardzo  dużo  czasu  na  dostarczenie
dokumentów. 
Radny  Piotr  Mroziński  optował  za  zamknięciem  starej  sprawy,  tamto  już  zostało
zbadane i zamknięte, radny był za odrzuceniem wniosku. Ewentualnie jak pojawią się
nowe okoliczności wówczas otwarcie nowej. Nie ma powodu do tego wracać.  
Radny Marian Durlej powiedział, że jak będą nowe dokumenty, to można się nad tym
zastanowić, rozmowa u Prezydenta nie dotyczy komisji. Tam żadnych dokumentów
Komisja nie dostanie, trzeba się zastanowić co z tym dalej robić, czy teraz odrzucić,
czy jeszcze czekać. Jeśli jedna strona może pisać np. 7 skarg, to dyrektor też musi
mieć możliwość się bronić.
Radny Piotr Mroziński wspomniał, że dyrektor miał na to czas. 
Radny Leszek Ziąbka powiedział, że protokół został sporządzony prawidłowo.
Radna  Agnieszka  Konieczna  również  podzieliła  zdanie  przedmówcy  odnośnie
możliwości dostarczenia dokumentów przez panią dyrektor.
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  oznajmiła,  że  pani  dyrektor  była
poinformowana  o  skardze.  Były  3  spotkania  z  panią  dyrektor,  pani  dyrektor  była



również na posiedzeniu Komisji,  Zespół 2 razy był u niej  w szkole.  Natomiast  na
piśmie nie wpłynęło żadne wyjaśnienie.  
Radny Piotr Mroziński dodał, że chodzi o elementarne podejście do tematu, był czas
na złożenie wyjaśnień. Nic się nie zadziało. 
Radna  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  pani  dyrektor  w  piątek  miała  wysłane
zanonimizowane protokoły z rozpatrzenia skarg.    
Radny Piotr Mroziński zwrócił uwagę na inny problem, to wszystko trwa już zbyt
długo, cierpi na tym ogólnie opinia liceum, są artykuły prasowe. Zdaniem radnego był
czas na pewne rzeczy, jeśli wydarzy się coś nowego, to można zbadać, natomiast teraz
temat jest już zamknięty. 
Wniosek  ws  odrzucenia  wniosku  dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  T.
Kościuszki  w  Kaliszu  o  ponowne  rozpatrzenie  skarg  z  uwagi  na  niedostarczenie
dodatkowych dokumentów w sprawie został pozytywnie zaopiniowany.  Głosowanie –
4 osoby za, 1 wstrzymujący się, (5 obecnych).  
Kolejne posiedzenie Komisji, na którym zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej
sprawie zostało zaplanowane na czwartek 19.06.2020 r. na godz. 13.45 w Ratuszu.

Ad.  8.  Petycja  w  sprawie  przeprowadzenia  remontu  i  modernizacji  obiektu
„Osiedlowego  Domu  Kultury  i  Sportu”  położonego  w  Kaliszu  przy
ul. J. Tuwima 2, z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe.
Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  petycja  wpłynęła  1
sierpnia,  bardzo  dużo  osób  się  pod  nią  podpisało.  Bardzo  dużo  osób  jest
zainteresowanych  użytkowaniem tego  obiektu:  kluby  sportowe,  rada  osiedla  i  jest
jeszcze  wartość  historyczno-sentymentalna  ponieważ  to  było  budowane  w  czynie
społecznym. Przewodnicząca zaproponowała spotkanie z przedstawicielami urzędu w
celu  rozważenia  możliwości  pogodzenia  interesów wszystkich  użytkowników tego
obiektu oraz przedstawienia działań jakie ewentualnie w nowym roku 2020 udałoby
się  zaplanować.  Przewodnicząca  zaproponowała  zorganizowanie  spotkania  z  tymi
osobami, które składały petycję na miejscu w Osiedlowym Domu Kultury i Sportu.     

Ad.  9.  Petycja  w  sprawie  wprowadzenia  Polityki  Zarządzania  Konfliktem
Interesów.  
Przewodnicząca Komisji wspomniała, że treść dokumentu Korupcja w polityce jest na
stronie  rządowej  www.gov.pl.  Jest  to  broszura.  Wnioskodawca  chce,  żeby  jeszcze
powołać dodatkową osobę w urzędzie, która będzie odpowiedzialna za sprawowanie
tej  polityki.  Stanowisko  Przewodniczącej  jest  takie,  że  wszyscy  radni  powinni
zapoznać się z tymi wytycznymi, natomiast to czy powinna się znaleźć taka osoba w
urzędzie,  która  będzie  zajmowała  się  nadzorem,  czy  pilnowaniem  tej  polityki
antykorupcyjnej wśród urzędników i radnych, to już będzie decyzja rady i prezydenta.
Zdaniem radnej nie można mnożyć etatów i zadań, natomiast wszyscy radni powinni
się z tym dokumentem zapoznać. 
Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agnieszka  Konieczna  zaproponowała  wniosek  aby
przesłać ten dokument pocztą elektroniczną wszystkim członkom komisji.
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  stwierdziła,  że  to  będzie  odpowiedź  na  część
petycji,  można  zwrócić  się  do  Przewodniczącego Rady Miasta  o  przekazanie  tego
dokumentu wszystkim radnym. Najpierw trzeba dać czas radnym na zapoznanie się z



tym  dokumentem.  Później  Komisja  będzie  musiała  odnieść  się  do  pozostałych
punktów.  Przewodnicząca  proponowała,  żeby  przekazać  radnym  petycję  wraz  z
broszurą.               

Ad. 10.  Korespondencja:
-  pismo  ws  wyjaśnienia  i  doprecyzowania  zapisów  zawartych  w  uchwale
nr X/156/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.
Przewodnicząca wspomniała, że uchwała ta dotyczyła zwiększenia pensum z 23 do 25
godzin nauczycielom przedszkolnym prowadzącym zerówki, w których są też czasami
razem pięciolatki i sześciolatki. Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                              
Przewodnicząca  Komisji  wspomniała  o  wniosku  pana  ████*,  na  spotkaniu  z
Naczelnikiem  Kancelarii  Prezydenta  Miasta  Komisja  wystosowała  szereg  uwag,
zdaniem Przewodniczącej komisji część z nich nie zostało zrealizowanych:
1) kalendarz nie jest na pierwszej stronie miasta,
2) małymi literkami jest data a liczba eventów jest dużymi, w tej formie jest to bardzo
nieczytelne.
Przewodnicząca poprosiła aby radni zapoznali się z tym kalendarzem i przedstawili
swoje uwagi, które zostaną spisane i przekazane Naczelnikowi.      

Ad.12. 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
16.09.2019 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.


