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Szanowna Pani Radna, 

w odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie prowadzenia miejskich kont 
w mediach społecznościowych informuję, że żadne komentarze, zamieszczane 
pod publikowanymi na nich treściami, nie są usuwane o ile nie naruszają 
regulaminu, wynikającego z Zarządzenia Nr 683/2020 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zakładania i 
prowadzenia miejskich stron i kanałów w mediach społecznościowych oraz stron
internetowych należących do Urzędu Miasta Kalisza. Wspomniany regulamin 
zamieszczony jest na oficjalnej stronie Miasta Kalisza na portalu 
społecznościowym Facebook. 

Pragnę zauważyć, że jako osoba obserwująca stronę, a więc korzystająca 
z niej, zobowiązała się Pani radna do przestrzegania tego regulaminu. 

Miejskie kanały i strony w mediach społecznościowych prowadzone są 
przez urzędników w ramach obowiązków służbowych. Spis tych kanałów i stron 
przekazuję w załączniku nr 1 do odpowiedzi na niniejszą interpelację. 

Zgadzam się z Panią Radną, że miejskie konta i strony na portalach 
społecznościowych służyć powinny wymianie podglądów i dyskusji 
z mieszkańcami. Taką też funkcję spełniają. 

Łączę wyrazy szacunku



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 
do odpowiedzi na interpelację 

w sprawie prowadzenia miejskich 
kont w mediach społecznościowych

L.p
.

Nazwa strony/kanału Link do konta/kanału Nazwa portalu 
społecznościowego

1 Kalisz. Dopisz swoją 
historię

www.facebook.com/
um.kalisz

Facebook

2 Kalisz. Dopisz swoją 
historię

www.twitter.com/um_kalisz Twitter

3 Kalisz. Dopisz swoją 
historię

www.youtube.com/channel/
UC5XDX2LG2K4ASrlW5YpWWYQ

You Tube

4 miasto_kalisz www.instagram.com/
miasto_kalisz

Instagram

5 Informacja Turystyczna 
Kalisz

www.facebook.com/
IT.Kalisz

Facebook

6 IT_Kalisz www.twitter.com/
CIT_Kalisz

Twitter

7 informacja_turystyczna_
kalisz

www.instagram.com/
informacja_turystyczna_ka
lisz

Instagram

8 Kurs na Śródmieście www.facebook.com/
rewitalizacjakalisz

Facebook

9 Zdrowy Kalisz www.facebook.com/
zdrowykalisz

Facebook

Pierwsze z czterech wymienionych stron lub kanałów to podstawowe strony lub 
kanały Kalisza w mediach społecznościowych. Pozostałe mają charakter 
tematyczny.

Informuję ponadto, że swoje strony lub kanały w mediach społecznościowych 
mają również instytucje lub jednostki podległe Miastu, które same 
administrują tymi stronami i kanałami. 



Kalisz,  26.05.2021 roku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w związaną z zasadami 

prowadzenia oficjalnych kont Urzędu Prezydenta Miasta Kalisza, Urzędu Miejskiego w 

Kaliszu oraz oficjalnych kont innych urzędników lub wydziałów Urzędu Miasta Kalisza. 

 W związku z otrzymanym informacjami od mieszkańców miasta, iż niektóre ich wpisy 

lub komentarze dokonywane na oficjalnych kontach prezydenta Miasta Kalisza lub Urzędu 

Miasta Kalisza są usuwane lub blokowane, mimo, iż nie mają charakteru wulgarnego ani 

obraźliwego uprzejmie proszę o udzielnie informacji czy jest sporządzony  regulamin lub 

inny dokument określający zasady prowadzenia oficjalnych kont Prezydenta Miasta Kalisza i 

Urzędu Miasta Kalisza na Facebooku, Twitterze czy też innych kaliskich socjal-mediów 

samorządowych jeśli tak gdzie jest on udostępniony ? Jeśli natomiast taki regulamin nie został 

sporządzony uprzejmie proszę o podanie,  dlaczego nie uznano tego za konieczne i na jakich 

zasadach w tej sytuacji odbywa się blokowanie lub usuwanie komentarzy i wpisów na tych 

stronach ? Proszę także o informacje, czy konta te są prowadzone przez urzędników 

miejskich, w ramach ich obowiązków służbowych, a także o podanie spisu wszelkich 

oficjalnych kont samorządowych Miasta Kalisza, w tym Prezydenta i Wiceprezydentów 

Miasta Kalisza ? 

 Tytułem uzasadnienia mojej interpelacji wskazuje, że informacja o udzielenie, której 

wnoszę jest zgodnie z przepisami prawa oraz aktualnym orzecznictwem informacją publiczną. 

W wyroku WSA w Lublinie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie  II SAB/Lu 114/20 stwierdzono, 

że organom samorządowym nie sposób odmówić prawa do podejmowania inicjatyw 

związanych z dynamicznym rozwojem form komunikacji elektronicznej oraz potrzebami 

wymiany informacji z mieszkańcami środowisk lokalnych z wykorzystaniem tych form. Do 

tego rodzaju inicjatyw z całą pewnością należy posiadanie przez urząd administracji 

samorządowej strony w portalu społecznościowym typu Facebook lub Twitter, bądź też 

prowadzenie własnego forum internetowego, które zazwyczaj służą promocji, przedstawianiu 

dokonań władz lokalnych, określaniu ich zamierzeń, uzgadnianiu inicjatywy społeczne, itp. 

Tego typu nośniki informacji są więc używane do wymiany poglądów, prowadzenia dyskusji, 

komentowania pewnych zdarzeń, itp. Wykorzystywanie tych instrumentów przez podmioty 

publiczne nie jest wprawdzie określone, a zatem i wymagane przepisami prawa, jednak jeżeli 

na taką formę komunikacji organ administracji publicznej się godzi, to musi się liczyć z tym, 

że informacja o trybie działania (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a u.d.i.p.), również w tym obszarze jego 

aktywności, także będzie informacją o sprawie publicznej. 

 Skoro zatem Urząd Miasta Kalisza zdecydował się taką formę aktywności, to konta 

tego rodzaju powinny służyć wymianie podglądów i dyskusji z mieszkańcami. W tej sytuacji 

nie można zakładać, że poglądy mieszkańców będą zawsze zgodne z poglądami urzędu i 



dopuszczać publikowania tylko takich poglądów i opinii , gdyż w sposób oczywisty 

sprawdziłoby to do ograniczania wolności słowa.  

 Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie proszę o odpowiedź. 

 

  

  

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 


