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Protokół Nr 0012.1.20.2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się w dniu 7 lipca 2015 roku (1. posiedzenie)
*********************************************************************
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 skargi pani █████* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Rozpatrzenie skargi pana █████* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana █████*
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
6. Rozpatrzenie skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej
Kalisza.
7. Korespondencja i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
*********************************************************************
Ad. 1.
Otwarcia
posiedzenia
dokonał
Przewodniczący
Martin Zmuda, witając wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości.

Komisji

Ad. 2.
Porządek obrad przyjęto jak wyŜej niniejszego protokołu.
Ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani █████* na działalność
Prezydenta Miasta Kalisza został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4.
Rozpatrzenie skargi pana █████* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Pan Piotr Lisowski odczytał protokół zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kalisza powołanego w celu rozpatrzenia skargi pana █████* na działalność
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Protokół został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5.
Projekt
uchwały
w
sprawie
rozpatrzenia
skargi
pana
█████*
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 6.
Rozpatrzenie skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej
Kalisza.
Radny Krzysztof Ścisły powiedział, Ŝe pozostaje przy wersji projektu protokołu
przedstawionej na poprzednim posiedzeniu Komisji ze względu na napięcia, które
powstały wokół treści tego protokołu i mając świadomość, Ŝe wielu radnych ma inne
zdanie na ten temat i widzi sprawę z zupełnie innej strony. Jeśli chodzi
o merytoryczną stronę zagadnienia radny powiedział, Ŝe nie zmieni zdania
ale pozostawia do decyzji Komisji Rewizyjnej w jaki sposób ta skarga zostanie
potraktowana.
Przewodniczący Komisji Martin Zmuda zgłosił wniosek formalny. Z uwagi na to,
Ŝe komendant prosił o moŜliwość uzupełnienia kilku kwestii dotyczących skargi pana
█████*, równieŜ w oparciu o to, Ŝe ta kwestia budziła dosyć duŜe kontrowersje i
dyskusje na ostatniej komisji i te kwestie nie są jeszcze do końca rozwiązane,
Przewodniczący podkreślił, Ŝe pośpiech nie jest najlepszym doradcą dlatego złoŜył
wniosek formalny o przedłuŜenie terminu rozpatrzenia skargi do Sesji wrześniowej.
Radny Krzysztof Ścisły tytułem uzupełnienia dodał, Ŝe zmiany mentalne najpóźniej
zachodzą w słuŜbach mundurowych, chciał Ŝeby radni zrozumieli pewną specyfikę
tego co się stało w czasie posiedzenia tej komisji. Policjant, czy straŜnik nadal
przekonany jest, Ŝe jest władzą. Codziennie w sytuacji konfrontacji z obywatelem
policjanci dają odczuć obywatelowi, Ŝe są silniejsi, mądrzejsi i waŜniejsi. Tę zmianę
trudno będzie zrobić w ciągu kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Radny
obserwuje od środka, wie doskonale na czym polega problem komendanta. Policjanci
nie potrafią z obywatelem rozmawiać inaczej niŜ z pozycji władzy. A agresja
komendanta w stosunku do radnego wynikała stąd, Ŝe radny doskonale zna
to środowisko i wie gdzie uderzyć, i w jaki sposób, Ŝeby wreszcie zaczęli myśleć.
To nie o to chodzi, Ŝeby pana komendanta „podeptać” czy go upokorzyć, chodzi o to,
Ŝeby ten człowiek zmienił swój stosunek do obywatela.
Przewodniczący Martin Zmuda podziękował za ten głos i proponował, przejść
do głosowania nad wnioskiem formalnym o przedłuŜenie terminu rozpatrzenia skargi
do sesji wrześniowej. Wniosek został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 7.
Korespondencja i wolne wnioski.
Przewodniczący przypomniał, Ŝe wszyscy radni otrzymali na półeczki pismo
Komendanta StraŜy Miejskiej w sprawie zmiany koordynatora zespołu kontrolnego.

Komisja ma obowiązek na to pismo odpowiedzieć w formie opinii. Następnie
Przewodniczący przedstawił projekt odpowiedzi dotyczącej przedmiotowego pisma,
którą podda pod głosowanie Komisji.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu
7 lipca 2015 r. w odniesieniu do pisma pana Dariusza Hybsia komendanta StraŜy
Miejskiej Kalisza - wniosku o zmianę Koordynatora Zespołu Kontrolnego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w osobie Krzysztofa Ścisłego w sprawie
rozpatrzenia skargi █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej z dnia 3.07.2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza informuje jak niŜej.
Projekt protokołu, odczytany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kalisza w dniu 2 lipca 2015 r. przez radnego Krzysztofa Ścisłego
koordynatora Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza powołanego w celu
rozpatrzenia skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy Miejskiej
Kalisza, nie został poddany głosowaniu i nie stanowi dokumentu zatwierdzonego
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe postępowanie
skargowe a postępowanie kontrolne Komisji są dwiema róŜnymi czynnościami.
Przepisy, na które powołuje się komendant regulują postępowanie kontrolne a nie
czynności Komisji Rewizyjnej podejmowane w celu wyjaśnienia zarzutów zawartych
w skardze. Skargi są rozpatrywane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego. Nie ma obowiązku pisemnego informowania o przeprowadzeniu
kontroli, gdyŜ de facto nie jest to kontrola, a jedynie są to czynności wyjaśniające
prowadzone w celu ustalenia zasadności zarzutów przedstawionych przez skarŜącego.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza w celu dokładnego i obiektywnego
przeanalizowania sprawy powołała spośród swoich członków trzyosobowy Zespół w
składzie: Krzysztof Ścisły – koordynator, Martin Zmuda - członek, Roman Piotrowski
- członek, którzy otrzymali upowaŜnienia odpowiednio Nr VII/86/2015, VII/87/2015,
VII/88/2015 do przeprowadzenia czynności wyjaśniających. UpowaŜnienia zostały
wystawione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza na podstawie uchwały
Nr XII/124/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana █████* na działalność komendanta StraŜy
Miejskiej Kalisza.
Wyniki działań kontrolnych Komisja przygotowuje w formie sprawozdań,
jednakŜe z uwagi na prowadzone przez Zespół czynności wyjaśniające, a nie kontrolne
- wyniki ustaleń zostały przygotowane w formie protokołu. Z uwagi na brak
uregulowań w tym zakresie, jest to forma dopuszczalna i stosowana przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza od lat.
Komisja Rewizyjna nie będzie się ustosunkowywała do kwestii personalnych,
gdyŜ nie ma zastrzeŜeń do pracy radnego Krzysztofa Ścisłego, który jako koordynator
zespołu organizuje pracę Zespołu. Komisja zwraca uwagę na fakt, iŜ nie ma
obowiązku konsultowania projektu protokołu Zespołu Komisji Rewizyjnej z radcami
prawnymi. Działania koordynatora mające na celu ustalenie treści projektu protokołu
przed jego podpisaniem i poddaniem pod głosowanie stanowi wyraz rzetelności i chęci
obiektywnego rozpatrzenia sprawy, poprawnego pod względem formalo-prawnym.
Odnośnie braku podpisów na protokole – Komisja wyjaśnia, Ŝe komendant otrzymał
wersję projektu protokołu, który nie został poddany pod głosowanie i nie został mu
nadany bieg formalny.

Komisja Rewizyjna nie wyraŜa zgody na zmianę koordynatora Zespołu,
gdyŜ pod kątem formalno-prawnym jego praca nie budzi zastrzeŜeń.
Komisja zwraca uwagę, Ŝe komendant sprawując tak waŜną funkcję powinien
znać przepisy prawa – w tym równieŜ dotyczące postępowania skargowego,
a nie w sposób emocjonalny kwestionować pracę innych osób.
Tak przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej została pozytywnie zaopiniowana (11
osób za), radny Krzysztof Ścisły wyłączył się z głosowania.
Ad. 8.
Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad, Przewodniczący Martin Zmuda
zamknął posiedzenie dziękując za udział oraz dyskusję.

Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska
07.07.2015 r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
Martin Zmuda
/-/

* 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 Miejskiej.

