
UCHWAŁA NR XXV/315/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

 

w  sprawie  podtrzymania  stanowiska  w  przedmiocie  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. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 i 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) uchwala się, co następuje:

§  1.  Podtrzymuje  się  stanowisko  w  przedmiocie  skargi  █████████████*,  wyrażone
w uchwale  Nr  XLIX/727/2006  Rady Miejskiej  Kalisza  z dnia  7  września  2006  r.  w  sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

 

§ 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 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak –
naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/315/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

 

w  sprawie  podtrzymania  stanowiska  w  przedmiocie  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.

 

W wyniku rozpatrzenia  skargi  na działalność  Prezydenta  Miasta Kalisza,  Rada Miejska
Kalisza  uchwałą  Nr  XLIX/727/2006 z  dnia  7  września  2006  r.  uznała  skargę  za  bezzasadną
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

Skarga  na  działanie  Prezydenta  Miasta  Kalisza  została  ponowiona  przez  pana
█████████████* bez  wskazania  nowych  okoliczności.  Zatem  Rada  Miejska  Kalisza
stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego podtrzymuje swoje stanowisko
wyrażone w uchwale Nr XLIX/727/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza . 

         Przewodnicząca
                   Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej Kalisza
       /.../

     Małgorzata Zarzycka

* 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.


