
KRM.0012.0085.2019
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Protokół Nr 0012.2.17.2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 24 października 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  petycji  radcy  prawnego  Konrada

Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad
Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ws przeprowadzenia remontu
i  modernizacji  obiektu  „Osiedlowego  Domu  Kultury  i  Sportu”  położonego
w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
i sportowe.

5. Powołanie  zespołu  do  zbadania  skarg  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. 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 petycji radcy prawnego Konrada
Cezarego  Łakomego  CASUS  NOSTER  Kancelaria  Radcy  Prawnego  Konrad
Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  ws  przeprowadzenia
remontu  i  modernizacji  obiektu  „Osiedlowego  Domu  Kultury  i  Sportu”



położonego w Kaliszu przy ul.  Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-
kulturalne i sportowe.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.5.  Powołanie  zespołu  do  zbadania  skarg  pana  ████* na  dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. 
Wyłoniono następujący skład zespołu:
- Barbara Oliwiecka – Koordynator zespołu,
- Agnieszka Konieczna – członek zespołu,
- Marian Durlej – członek zespołu,
- Piotr Mroziński – członek zespołu,
- Leszek Ziąbka – członek zespołu.
Komisja przystąpiła do głosowania nad składem zespołu: 5 głosów za (5 obecnych). 
Przewodnicząca prosiła,  żeby wszyscy członkowie byli  obecni  podczas  spotkań ze
skarżącym oraz panią dyrektor, żeby mieć sprawiedliwy i szeroki pogląd na tę sprawę
oraz  żeby  rozwiązać  konflikt  w  szkole.  Natomiast  na  przyszłość  Przewodnicząca
prosiła, żeby bardziej sprawiedliwie dzielić koordynacją zespołów i przygotowaniem
protokołów bo to są zajęcia zajmujące czas. 
Radny  Marian  Durlej  zaznaczył,  że  komisja  nie  rozwiązuje  konfliktu  tylko  musi
skargę rozpatrzyć.     

Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                              
Brak. 

Ad.7. 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
24.10.2019 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.


