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Protokół Nr 0012.2.8.2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 28 marca 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  pani  ████* i  pani  ████*

na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki
w Kaliszu.

4. Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi  pani  ████* i  pani  ████*
na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Kościuszki
w Kaliszu.

5. Powołanie zespołów do zbadania skarg:
-  pana  ████* na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Kaliszu,
- pani  ████* na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Kaliszu,
- Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta
Kalisza.

6. Wniosek w sprawie publikacji „Informatora Kaliskiego”.
7. Korespondencja:

- pismo pani ████* dot. skargi złożonej przez nauczycieli II LO na Dyrektora
szkoły,
- pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

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 obecnych. 

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



Ad.3.   Protokół ze zbadania skargi pani ████* i pani ████* na Dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka powiedziała, że zespół rozpatrzył skargę,
został przygotowany protokół. 
Komisja przystąpiła do głosowania nad protokołem: 4 głosy za, 1 wstrzymujący się
(5 obecnych). 
Radny Marian Durlej  wyjaśnił  dlaczego wstrzymał  się  od głosu.  Odnośnie  punktu
dotyczącego regulaminu radny twierdził, że komisja nie powinna tego rozpatrywać.
W tym zakresie skargę powinno się przekazać do Kuratorium Oświaty. Radny nie miał
pewności czy był to „regulamin”, czy były to tylko wskaźniki. Jeśli nauczyciele złożą
odwołanie to, żeby Kuratorium je rozpatrywało.  

Ad.4.  Projekt  uchwały  ws  rozpatrzenia  skargi  pani  ████*
i  pani  ████* na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza
Kościuszki w Kaliszu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: 3
głosy za, 2 wstrzymujące się (5 obecnych).  

Ad.5. Powołanie zespołów do zbadania skarg:
Przewodnicząca  Barbara  Oliwiecka  wspomniała,  że  był  wniosek  radnego  Mariana
Durleja,  żeby  komisja  w  pełnym  składzie  rozpatrywała  skargi.  Radny  Zbigniew
Włodarek  powiedział,  że  złożył  pismo  do  Rady  o  wykreślenie  ze  składu  Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Na pytania pozostałych członków
Komisji wyjaśnił, że nie ma na ten moment wiedzy czy inna osoba z Klubu Radnych
SLD zostanie zgłoszona do składu tej komisji.
Radny Piotr Mroziński zauważył, że to jest Komisja, w której jest najwięcej pracy.
Radny zastanawiał się czy nie będzie jednak prościej jeśli członkowie komisji podzielą
się tematycznie, bo jeśli radny ma uczestniczyć w rozpatrywaniu 3 skarg to faktycznie
musi się w te trzy skargi zaangażować.   
Radny Marian Durlej zaznaczył, że Komisja będzie liczyła 4 osoby, w skład zespołu
muszą wejść minimum 3 osoby.  
Radca prawny Filip Żelazny zaproponował aby faktycznie komisja licząca 4 członków
w pełnym składzie badała skargę. Do danej skargi jest jedna osoba, która pełni funkcję
koordynatora,  wykonuje  największą  merytorycznie  pracę  i  przedstawia  wyniki
pozostałym członkom komisji.     

-  pana  ████* na  Dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Kaliszu,
Komisja wyznaczyła następujący skład zespołu:
- radna Agnieszka Konieczna – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radny Marian Durlej – członek zespołu,
- radny Piotr Mroziński – członek zespołu.
Powyższy skład został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany 5 za (5 obecnych).



Przewodnicząca przyznała mecenasowi, że zaproponowane rozwiązanie jest dobre bo
wtedy koordynator referuje na spotkaniu zespołu. Jest jedno spotkanie zespołu gdzie
są trzy skargi rozpatrywane. 

  
-  pani  ████* na  Dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych
w Kaliszu,
Komisja wyznaczyła następujący skład zespołu:
- radny Piotr Mroziński – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radny Marian Durlej – członek zespołu,
- radna Agnieszka Konieczna – członek zespołu.
Powyższy skład został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany 5 za (5 obecnych).

- Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta
Kalisza.
Komisja wyznaczyła następujący skład zespołu:
- radny Marian Durlej – koordynator,
- radna Barbara Oliwiecka – członek zespołu,
- radny Piotr Mroziński – członek zespołu,
- radna Agnieszka Konieczna – członek zespołu.
Powyższy skład został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany 5 za (5 obecnych).

Ad.6. Wniosek w sprawie publikacji „Informatora Kaliskiego”.
Przewodnicząca  komisji  Barbara  Oliwiecka  wspomniała  o  wniosku  w  sprawie
publikacji „Informatora Kaliskiego” i o ustaleniach z mecenasem. Komisja opiniuje
wniosek,  następnie  opinia  Komisji  jest  przyjmowana  w  formie  uchwały  na  Sesji
i przekazywana do Prezydenta.    
Pan Filip Żelazny potwierdził, że w tym konkretnym przypadku tak należy zrobić. 
Radny Zbigniew Włodarek odnośnie procedowania wspomniał, że nigdy nie było tak,
że każdy wniosek mieszkańca Kalisza, który wpływa do Rady jest głosowany. Przez
aklamację  Komisja  przekazuje  to  według  właściwości  do  Prezydenta,  czy  innej
jednostki. 
Pani Barbara Oliwiecka wyjaśniła, że właśnie w takim celu została powołana Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji, wyodrębniona z Komisji Rewizyjnej i niejako z innych
komisji, po to żeby wspierać takie akcje czy działania obywatelskie, żeby głosowanie
nad  wnioskami  nie  było  anonimowe  i  wnioskodawca  wiedział  w  jaki  sposób
poszczególni radni, poszczególnych klubów ustosunkowują się do tych wniosków. Te
zasady, które obowiązywały zostały teraz zmienione ustawą.
Radca Prawny Filip Żelazny przyznał, że to jest kwestia nowych przepisów, które w
praktyce  są  wdrażane  i  rady  będą  przyjmowały  różne  procedury  w  tym zakresie.
Mecenas zgadza się z tym, że została wyodrębniona komisja petycji wniosków i skarg.
Po pierwsze zawsze powstaje pytanie czy dane pismo należy uznawać za wniosek czy
też nie, akurat w tym konkretnym przypadku mecenas zweryfikował pozytywnie, bo
dotyczy  ulepszenia  funkcjonowania  urzędu.  Co  do  meritum jest  to  wniosek,  więc
należy zastanowić się co z tym dalej robić, jeżeli to trafia na komisję (do rady) w
związku z tym, komisja jest organem pomocniczym, który wyraża opinię dla rady.



Zawsze jest pytanie w jaki sposób rada ma ten wniosek rozstrzygnąć, nie ma innej
drogi niż przez głosowanie, a rada zawsze podejmuje swoje rozstrzygnięcia uchwałą.
Organy  kolegialne  wyrażają  swoje  stanowiska  w  formie  uchwały,  czy  ona  będzie
nazwana  stanowiskiem,  apelem czy opinią  to  już  jest  kwestia  nazewnictwa ale  na
pewno będzie to uchwała. Co do zasady tak powinno być, chyba że państwo zechcecie
to  najwyżej  obsługa  prawna  zastanowi  się,  żeby  ewentualnie  jakiś  inny  model
zaproponować.  
Przewodnicząca Barbara Oliwiecka powiedziała,  że na razie nie ma tego dużo, jest
pierwszy  wniosek.  Mieszkańcy  wiedzą,  że  mogą  się  zwrócić  z  wnioskiem  do
Prezydenta, mogą się umówić na spotkanie do Prezydenta. Zdaniem radnej nie bez
powodu mieszkańcy chcą swój wniosek wzmocnić opinią rady, a radni mają do tego
mandat,  żeby  wyrażać  taką  opinię.  Taka  była  intencja  wnioskodawcy,  żeby  ten
wniosek miał jakieś poparcie albo spotka się w jakimś przypadku z brakiem poparcia.
Zawsze  są  dwie  opinie,  opinia  prezydenta  i  opinia  rady.  Zdaniem  radnej  jest  to
również  pomocne  dla  prezydenta,  który  będzie  miał  opinię  rady,  negatywną  czy
pozytywną, będzie mógł łatwiej i szybciej ustosunkować się do tego wniosku.     
Radny Zbigniew Włodarek podsumował, że intencja jest taka, żeby przekazać to do
prezydenta według właściwości uchwałą rady? Jeśli spojrzy się na tę sprawę z drugiej
strony. Prezydent wyrazi negatywną opinię bo była już Calisia - miesięcznik, Miasto
nie ma środków, a emeryci również potrafią wyszukać sobie w internecie wiadomości
i  wróci  to  do  rady,  to  co  wtedy.  Rada  wzmocniła  wniosek  i  przekona  się,  że  to
wzmocnienie jest jakby słuszne, no i wchodzi w określony tryb.         
Pani Barbara Oliwiecka powiedziała, że w tej chwili to nie będzie głosowane bo trzeba
tu  przygotować  najpierw  jakąś  opinię,  zapytała  czy  radni  zapoznali  się  z  tym
wnioskiem? Radna wyjaśniła, że ani z rozmowy z wnioskodawcą, ani z tego pisma nie
wynika, że jest tylko i włącznie dla seniorów. Pani Oliwiecka rozumie ideę gazety,
zresztą  takie  gazety  funkcjonują  np.  w  Trójmieście,  gdzie  jest  wydawana  co  dwa
tygodnie,  jest  tam  spis  wszystkich  imprez  kulturalnych,  edukacyjnych,  wystaw,
różnego rodzaju eventów, które się dzieją w mieście np. ogłoszenie prezydenta czy
rady  miasta  z  wyprzedzeniem.  Nie  ma  tam  możliwości  komentowania,  nie  ma
możliwości zamieszczenia informacji o tym co się odbyło. Radna przyznała, że często
słyszy od Kaliszan, że albo się nic nie dzieje albo dowiadują się po czasie, już z relacji,
że  jakieś  wydarzenie  się  odbyło.  Taka  gazeta  też  w  jakiś  sposób  dyscyplinuje
organizatorów do tego, żeby wcześniej informować np. o eventach sportowych, czy
drzwiach otwartych w jakiejś szkole.  Forma jest do dopracowania, natomiast radną
sama  idea  przekonuje.  Jest  to  w  jednym  miejscu,  apolityczne,  skupione  tylko  na
wydarzeniach  kulturalnych,  edukacyjnych,  sportowych,  czy  jakichś  ważnych
wydarzeniach w mieście.  Przewodnicząca zapytała  członków komisji  jakie  jest  ich
zdanie?                     
Radny Zbigniew Włodarek nie chcąc absolutnie negować tego pomysłu wspomniał, że
w poprzednich kadencjach był taki  biuletyn i  z  braku zainteresowania wstrzymano
jego wydawnictwo. Zmienił  się  czas – 20 lat  temu, dostęp do komputera i  innych
rzeczy był zdecydowanie inny, mentalność była inna, zainteresowanie było inne, inne
były nośniki, ale okazuje się, że 20 lat minęło a jest zapotrzebowanie na słowo pisane,
bo do tego to zmierza. 



Zdaniem  radnej  Barbary  Oliwieckiej  skoro  był  taki  biuletyn  wydawany  i
zainteresowanie tym biuletynem wygasło, a weszły media społecznościowe, internet to
teraz spotykamy się z nowym problemem - nadmiarem informacji i chodzi o skupienie
tych  informacji  w  jednym  miejscu.  Przewodnicząca  zapytała  o  zdanie  członków
komisji. Powiedziała, że przygotuje stanowisko w tej sprawie, które zostanie poddane
pod dyskusję na kolejnym spotkaniu komisji. 
Radna Agnieszka Konieczna powiedziała, że jeśli chodzi o informacje to na pewno
dużo wiadomości jest w internecie, na stronie miasta, rozumie, że tu chodzi o osoby,
które nie mają dostępu do internetu.  
Przewodnicząca komisji powiedziała, że chodzi również o skupienie tego w jednym
miejscu. Poprosiła, żeby na kolejnym posiedzeniu komisji każdy zapoznał się z tym
wnioskiem  i  miał  swoje  stanowisko  w  tej  sprawie.  Zostanie  wypracowane
uzasadnienie czy opinia, która zostanie przekazana na kolejną sesję Rady Miasta.      

Ad.7. Korespondencja:
- pismo pani  ████* dot. skargi złożonej przez nauczycieli II LO na Dyrektora
szkoły,
Komisja przyjęła do wiadomości. 

- pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
Przewodnicząca  przedstawiła  treść  pisma,  w  którym  pani  dyrektor  wnosi  m.in.  o
przekazanie przedmiotowej skargi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu w jakim
mogłaby się  odnieść  do  zarzutów w niej  ujętych.  Przewodnicząca  zaproponowała,
żeby jako Komisja wystąpić o oficjalną opinię prawną w tym temacie, żeby mieć na
piśmie jak postępować w przypadku udostępnienia skargi, jakie dane, jakie informacje
powinny być zanonimizowane, a jakie można przekazywać.  
Przewodnicząca zapytała czy to pismo wstrzymuje w jakiś sposób procedowanie nad
protokołem z rozpatrzenia skargi? 
Radca prawny Filip Żelazny zaprzeczył. Jeżeli komisja będzie chciała wstrzymać ze
względu na to pismo, to może ale żadna podstawa prawna nie wskazuje, że Komisja
ma zawiesić, wstrzymać postępowanie, tym bardziej, że na uchwałę rady w sprawie
rozpatrzenia  -  skarga  nie  przysługuje.  Pani  dyrektor  nie  zgadza  się  z  tym
rozpatrzeniem.   
Przewodnicząca  sformułowała  wniosek  do  Biura  Radców  Prawnych,  żeby  na
podstawie  pisma  dyrektora  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  T.  Kościuszki
w  Kaliszu  przygotowano  opinię  w  zakresie  przekazywania  skarg.  Komisja  chce
poznać  ogólną  zasadę  postępowania  w  takiej  sytuacji,  w  myśl  ustawy  o  ochronie
danych osobowych i innych przepisów.   
Głosowanie: 4za , 4 obecnych.

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 i dyskusję.

Protokołowała:         Przewodnicząca 
Agnieszka Szczypkowska /-/      Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28.03.2019 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.


