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Protokół Nr 13/2021 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z posiedzenia, które odbyło się w dniu: 27 grudnia 2021 roku 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

Posiedzenie trwało od godz. 14.30 do godz. 14.45. 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych członków Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca prezydenta Witold Nowak, dyrektor Żłobka 

Miejskiego w Koninie Magdalena Rabkowska, zastępca kierownika Wydziału Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych Elżbieta Woźniak oraz radny Bartosz Małaczek. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

Tematyka posiedzenia: 

Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Koninie. 

Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Wiesław Wanjas. Powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu komisji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Wanjas powiedział, że 

do Komisji Skarg Wniosków i Petycji wpłynęła skarga na działania Dyrektora Żłobka 

Miejskiego. Członkowie komisji otrzymali wyjaśnienia Prezydenta Miasta Konina, 

dyrektora Żłobka oraz kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.  

Kolejno poprosił panią Dyrektor o udzielenie wyjaśnień. 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koninie Magdalena Rabikowska powiedziała, cytuję: 

„Nie wiem za bardzo wiem co odpowiedzieć na to. Ja mogę podejrzewać skąd wzięła się 

ta skarga, ale… Nie znam tego pana, pierwszy raz słyszałam to nazwisko jak wpłynęła ta 

skarga, tak że mówię, mogę się tylko domyślać kto tak naprawdę jest autorem, ale tu 

nie będę roztrząsała takich spraw.  

Tak jak tłumaczyłam w piśmie do pana prezydenta, posiadam żłobek w dwóch 

miejscach więc zdarza się, że nie ma mnie na ul. Sosnowej, tam gdzie głównie z reguły 

bywam. Również ja załatwiam sprawy urzędowe, ponieważ ja uważam, że jeżeli mam 

ryczałt, to jest to mój obowiązek.  

Nie wiem co jeszcze więcej miałabym powiedzieć na ten temat.” 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poprosił o informacje zastępcę 

kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. 

Elżbieta Woźniak powiedziała: „Chciałabym tylko powiedzieć, że jest to pierwsza 

skarga, wcześniej nie było takiej sytuacji, więc nic tutaj nie możemy powiedzieć. 
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Praca pani dyrektor jest wzorowa jak do tego momentu, już chyba od 5 lat jest pani tutaj 

na tym stanowisku i nie było żadnej skargi do tej pory złożonej.” 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otworzył dyskusję. 

O głos poprosił radny Jakub Eltman. Powiedział, cytuję: „Ja chciałem zapytać o taką 

rzecz, bo poza samą skargą w treści pisma widzieliśmy też zapytanie dotyczące w sumie 

udostępnienia informacji publicznej. I chciałem zapytać czy ta informacja publiczna 

została udostępniona osobie skarżącej i czy jest możliwość żebyśmy my jako komisja 

mieli do wglądu ewentualnie odpowiedź na te zapytania, które pan w tej skardze 

również zadał? Bo poza samą treścią skargi można się tam również dopatrzeć wniosku 

o udostępnienie informacji publicznej, więc czy to udostepnienie informacji zostało 

zrealizowane?” 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Wanjas powiedział: „Ja 

myślę, że zostało wysłane tylko zaproszenie drogą mailową i drogą pisemną, natomiast 

wszystkie szczegóły są omawiane na posiedzeniu komisji. I w związku z tym nie za 

bardzo wiem jak można było ustosunkować się do tego w drodze jeszcze przed 

posiedzeniem komisji, co tutaj wyniknie, bo nie wiedzieliśmy, znaliśmy tylko odpowiedzi 

pana prezydenta, pani dyrektor, która dzisiaj to wszystko by padło i ten pan mógłby się 

tutaj odnieść do tego wszystkiego. Ale sam fakt, że jego nie ma to już też świadczy o tym, 

że po prostu nie wiadomo do końca o co w tej sprawie chodzi.  

Możemy zrobić tak panie radny, że po posiedzeniu komisji również będzie przyjęty 

projekt uchwały i będzie podjęta uchwała przez radę na sesji, na pewno w odpowiedzi 

dostanie pan Pietrzykowski uzasadnienie dlaczego jest taka a nie inna decyzja. 

Nie wiem czy o to w tym wszystkim chodzi?” 

Radny Jakub Eltman dodał: „Chodzi mi o to, że w piśmie osoby skarżącej, poza samą 

skargą, którą my będziemy dzisiaj rozpatrywać czy jest zasadna, czy jest niezasadna, 

moim zdaniem jest niezasadna, ale w treści tego pisma skarżącego znalazł się również 

wątek - W wyniku czego wnoszę o udostępnienie w trybie stosownego artykułu o pewne 

informacje publiczne.  

I teraz chciałem zapytać jak ten wniosek o udostępnienie tych informacji publicznych 

jest rozpatrywany przez miasto, przez instytucję, czy przez wydział, osoby kompetentne 

do tego. Czyli, że poza samą skargą, którą zajmujemy się dzisiaj, okay rozumiem to, ale 

poza tym w treści pisma jest ten wiosek o informację publiczną, którą uważam miasto 

powinno udostępnić, bo tak się robi.” 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: „Już teraz mniej więcej wiem, 

chodzi o ten akapit, który wynika ze skargi, który jest, że wnoszę o udostępnienie w trybie 

art. 61 ramowych godzin pracy wynikających z umowy o pracę i /lub kontraktu 

menadżerskiego, kodeksu pracy oraz wewnętrznego regulaminu Żłobka Miejskiego 
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określającego czas pracy i godziny przyjmowania interesantów przez Dyrektora w/w 

jednostki. 

Mam pytanie do pana prezydenta, bo to już komisja nie ma na to wpływu, tylko czy pan 

prezydent uważa, że w odpowiedzi jaka będzie w uzasadnieniu do uchwały, którą 

podejmie rada na środowym posiedzeniu, czy pan Pietrzykowski dostanie taką 

informację?” 

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Witold Nowak: „Nie mam takiej informacji, 

żeby była przygotowywana, czy była przygotowana odpowiedź do pana Zygmunta 

Pietrzykowskiego, pewnie z tego powodu, że najpierw skierowano tą skargę tutaj na 

komisję.  

Natomiast właściwym wydaje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie w trybie 

artykułu 61 tej informacji. Ja za chwilę sprawdzę czy taka informacja jest 

przygotowywana przez biuro pana prezydenta i dam państwu odpowiedź. Do mnie do 

podpisu ona nie wpłynęła jeszcze w żaden sposób.”  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Wanjas: „Dziękuję 

bardzo. To pismo wpłynęło najpierw do Przewodniczącego Rady Miasta. 

Czy jeszcze po zapytaniu pana Eltmana, czy panie, które są online chciałyby zabrać głos? 

Widzę, że nie.  

Czy ktoś jeszcze? Nie. 

Jeżeli już nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie, albo nie ma głosu żebyśmy 

jeszcze dyskutowali nad tą sprawą, wnoszę pod głosowanie projekt, że po 

rozpatrzeniu wszystkich spraw, zapoznaniu się ze skarga i z wyjaśnieniami, aczkolwiek 

krótkimi pań, wnoszę żeby uznać w projekcie uchwały, że Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji uważa skargę pana Zygmunta Pietrzykowskiego za bezzasadną.” 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowała uznanie skargi na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego 

za bezzasadną. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Wanjas dodał: „Myślę, 

że w odpowiedzi, jeżeli w środę również radni podejmą, bo my tylko dzisiaj możemy 

opiniować projekt uchwały, w środę na radzie będzie głosowana przez wszystkich 

radnych ta skarga, jeżeli będzie taka sama, to w uzasadnieniu tak jak powiedział pan 

prezydent znajdzie się również odpowiedź na ten artykuł 61, jeżeli takowa będzie 

potrzebna, czyli to co powiedział pan radny Eltman.” 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczył:  
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Przewodniczący  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Wiesław Wanjas 

Protokołowało 

Biuro Rady Miasta  

Monika Trzcielińska 

 


