
UCHWAŁA NR XIX/240/2016 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

 
z dnia 4 lutego 2016 r. 

  

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi 
pana [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 Prezydenta Miasta Kalisza. 

  

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 79 ust.1 pkt 1 Statutu Kalisza - Miasta 
na prawach powiatu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3324 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi pana 
█████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 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 XIX/240/2016 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
 

z dnia 4 lutego 2016 r. 

  

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi 
pana [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 Prezydenta Miasta Kalisza. 

  

 Dnia 18 stycznia 2016 r., za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, do Rady Miejskiej 
Kalisza wpłynęła skarga pana █████████████* z dnia 4 stycznia 2016 r. w zakresie 
dotyczącym działalności Prezydenta Miasta Kalisza. 

 Skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Kalisza brak nadzoru nad działalnością Straży 
Miejskiej Kalisza. Z treści ww. pisma wynika, że pan █████████████* kwestionuje również 
zapisy udzielonej przez Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi z dnia 18.09.2015 r. na skargę z dnia 
24.08.2015 r.  

 Pismo, które zgodnie z właściwością wpłynęło do Rady Miejskiej Kalisza, wyczerpuje 
znamiona skargi określone w art. 227 kpa i stosownie do art. 229 pkt 3 kpa, w związku z art. 18a 
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uzasadnione jest szczegółowe 
zbadanie skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza. 

 

 

          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. 


