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D2019.05.00351
Protokół Nr 0012.2.10.2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 25 kwietnia 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 ████* na Dyrektora Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ████* na Dyrektora
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
5. Korespondencja.
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. Protokół ze zbadania skargi pani ████* na Dyrektora Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad protokołem: 5 głosy za
(5 obecnych).
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ████* na Dyrektora
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
5 głosy za (5 obecnych).
Ad.5. Korespondencja.
- opinia prawna w sprawie sposobu przekazywania skarg na tle regulacji mających
na celu ochronę danych osobowych

Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka wspomniała, że opinia była sporządzana
na podstawie wniosku dyrektora szkoły o udostępnienie treści skarg pracowników
szkoły.
Pan Filip Żelazny radca prawny wyjaśnił, że w Kodeksie postępowania
administracyjnego są wymienione skargi ale nie jest napisane, że wprost stosuje się te
przepisy, które są związane z samym trybem postępowania administracyjnego, jak w
przedmiocie wydania decyzji administracyjnej. W Kodeksie jest tylko mowa o
postępowaniu w sprawie skarg, które ma charakter odformalizowany i uproszczony.
Jeżeli nie ma przepisu mówiącego wprost, że te przepisy proceduralne stosuje się do
tych postępowań skargowych, to trzeba by było zobaczyć inne przepisy, które dają
jakieś ewentualne ograniczenia, co do np. danych osobowych. Wszystkie orzeczenia i
cała analiza wskazują w największym uproszczeniu na to, że po pierwsze można
przekazać skargę ale po wcześniejszym zanonimizowaniu, ewentualnie po
doprowadzeniu do takiej postaci, żeby ta osoba, która składa skargę nie poniosła
negatywnych konsekwencji w związku ze złożoną skargą. Zdaniem radcy prawnego
osobie, wobec której złożono skargę, a która wnosi o jej udostępnienie to, co do
zasady można taką skargę udostępnić po zanonimizowaniu, z drugiej jednak strony
nigdzie nie ma wprost takiej opinii, że trzeba to przekazać. W związku z tym, to jest de
facto uprawnienie komisji ale nie obowiązek. Zdaniem Pana Filipa Żelaznego należy
dać szansę tej osobie, wobec której jest złożona skarga, żeby miała możliwość
zapoznania się ze skargą, a przynajmniej z zarzutami, żeby mogła się do tego odnieść,
a to czy skarga zostanie przekazana, czy też nie, to każdorazowo trzeba na to spojrzeć
czy takie zanonimizowanie coś daje. Radca prawny rozmawiał na ten temat z innymi
prawnikami m.in. z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
którzy wypowiedzieli się, że to należy przekazać po wcześniejszej anonimizacji, z
uwagi na ochronę danych osobowych itd. Radca dodał, że nawet po anonimizacji
dyrektor będzie wiedział, kto tę skargę składał. Tego się nie uniknie dlatego, że
zawsze niezależnie od tego czy przekaże się skargę, czy nie, to i tak okoliczności,
które będą badane, nawet z treści uchwały, uzasadnienia albo z protokołu, który
Komisja przyjmuje po rozpoznaniu sprawy, i tak już pewne elementy mogą
wskazywać kto ewentualnie tę skargę składał. Ze strony organu należy dopełnić takich
elementów, żeby nikt nie mógł zarzucić, że ujawnione zostały dane osobowe.
Obowiązkiem organu jest zadbać o ochronę danych osobowych.
Przewodnicząca Komisji Barbara Oliwiecka przyznała, że dobrą praktyką byłoby
udostępnianie do wglądu tych dokumentów, wczoraj było spotkanie z panią dyrektor i
były wręcz czytane niektóre fragmenty ze skargi, oczywiście każdy wie kto jest
autorem tej skargi, tego się nie da uniknąć po pierwszym akapicie pisma, natomiast
należy unikać tego, że dokumenty zaczną krążyć. A w takim dużym i
skonfliktowanym gronie szkoły tak się stanie. Komisja może ale nie musi
przekazywać skargi, w tym przypadku skargi nie przekazuje.
Pan Filip Żelazny powiedział, że to jest kwestia RODO i ograniczeń wynikających z
kodeksu cywilnego.
Radna Barbara Oliwiecka przyznała, że anonimizacja samego nazwiska nic nie daje bo
są inne dane identyfikacyjne, a zarzut, że dokument wypłynie na szersze pole jest dla
komisji niebezpieczny.

Zdaniem radcy prawnego osoba, wobec której została złożona skarga ma prawo
zapoznać się z zarzutami, żeby mogła się do tego odnieść. W niektórych przypadkach
przekazanie skargi nie będzie możliwe.
Ad. 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca proponowała ustalenie terminu spotkania zespołu ze skarżącym 6.05
godz. 15.00 w Villi Calisia.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji, Barbara Oliwiecka
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję.
Protokołowała:
Agnieszka Szczypkowska /-/
25.04.2019 r.

Przewodnicząca
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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.

