
UCHWAŁA NR XVIII/225/2015
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2015r.

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  [Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych
osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii
Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez panią █████████████* na działalność
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu stwierdza się, że skarga jest bezzasadna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
              /.../
     Andrzej Plichta 

*  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.



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/225/2015

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2015r.

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  pani  [Wyłączenie  jawności  w  zakresie  danych
osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii
Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.

Dnia  19  listopada  2015  r.  za  pośrednictwem  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza
wpłynęła  skarga  pani  █████████████* na  działalność  dyrektora  Szkoły
Podstawowej  Nr  9  w  Kaliszu  w  przedmiocie  braku  zgody  dyrektora  na  udzielenie
informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce  i  zachowaniu  córki  pani
█████████████*.

Na  podstawie  wyjaśnień  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  9  w  Kaliszu  oraz
przedłożonych dokumentów ustalono jak niżej.

W dniu 7.05.2014 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu postanowieniem sygn. akt III
Nsm 339/14 zawiesił pani █████████████* władzę rodzicielską nad dziećmi.

Dnia  25.08.2015 r.  pani  █████████████* przesłała  prośbę  do  dyrektora
Szkoły  Podstawowej Nr 9 o udzielenie informacji  o postępach, trudnościach w nauce
i zachowaniu swojej córki.

W dniu  17.09.2015 r.  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 9   wystosował  pismo
do Sądu Rejonowego w Kaliszu w związku z prośbą pani █████████████*. 

W dniu 22.09.2015 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich
pismem  sygn.  akt.  III  Opm  102/14  poinformował,  że  dyrektor  szkoły  nie  jest
zobowiązany do udzielania matce informacji o sytuacji szkolnej dziecka, jeżeli władza
rodzicielska matki została zawieszona. 

W  związku  z  powyższym  w  dniu  13.10.2015  r.  pani  █████████████*
otrzymała odpowiedź  odmowną  od  dyrektora  szkoły  z  uwagi  na  zawieszenie  władzy
rodzicielskiej nad córką. 

W dniu  19.10.2015  r  do  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  wpłynęła  skarga  pani
█████████████* na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu. 

Naczelnik Wydziału Edukacji w dniu 28.10.2015 r. pisemnie udzielił wyjaśnień,
zaznaczając,  że  pani  █████████████* powoływała  się  na  pismo  Kuratorium
Oświaty  w  Poznaniu  z  dnia  10.09.2015  r.,  w  którym  błędnie  użyto  sformułowania
„ograniczenie władzy rodzicielskiej”,  co niosło za sobą  możliwość  innej  interpretacji.
W piśmie  Naczelnik  wyjaśnia,  że nie  dostrzega się  nieprawidłowości  w działaniach
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.

W  dniu  12.11.2015  r.  wpłynęło  do  Wydziału  Edukacji  Urzędu  Miejskiego
w Kaliszu, pismo pani █████████████*, podtrzymujące skargę. 



Wobec powyższego, zwłaszcza pisma Sądu Rejonowego w Kaliszu III Wydziału
Rodzinnego i nieletnich, syg. akt. III Opm 102/14,  należy uznać, że skarga w zakresie
braku  udzielenia  informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce  i  zachowaniu  córki
skarżącej przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 jest bezzasadna.

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest rada gminy. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

      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.


