
UCHWAŁA NR XXIX/366/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 27 października 2016 r.

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], 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] oraz  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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

§  1.  Po  rozpatrzeniu  skargi  wniesionej  przez panią  ████████* ,
pana  ████████* ,  pana  ████████*  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza
stwierdza się, że skarga jest zasadna.

§ 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 XXIX/366/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 27 października 2016 r.

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], 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] oraz  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  16  sierpnia  2016  r.,  do  Rady  Miejskiej  Kalisza,  wpłynęła  skarga
pani  ████████* ,  pana  ████████*  oraz  pana  ████████*  na  działalność
Prezydenta Miasta Kalisza.

Przedmiotem  skargi  na  działalność  Prezydenta  Miasta  Kalisza  jest  brak
odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  22  lutego  2016  r.  w  sprawie  wykonania  utwardzenia
nawierzchni drogi oraz doprowadzenia kanalizacji na odcinku ul. Szczypiornickiej.  

Rada Miejska Kalisza uchwałą  nr XXVIII/341/2016 z dnia 29 września 2016 r.
zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi. 

W  związku  z  przeprowadzonymi  czynnościami  wyjaśniającymi  ustalono,
że przedmiotowe pismo zostało przekazane do Sekretariatu Wiceprezydenta Miasta pana
Piotra  Kościelnego  w  dniu  23  lutego  2016  r.  W  elektronicznym  systemie  obiegu
dokumentów Urzędu Miejskiego w Kaliszu sprawa została opisana jako „załatwiona”.
W  tabelarycznym  przedstawieniu  korespondencji  nie  ma  potwierdzonego  udzielenia
odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego.

W  piśmie  z  dnia  7.09.2016  r.  Prezydent  Miasta  Kalisza  przeprasza
zainteresowanych za zwłokę  w udzieleniu odpowiedzi,  spowodowaną  wielością  spraw
związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji na terenie Kalisza. 
 Ponieważ  powyższa  odpowiedź  wskazuje  na  zakwalifikowanie  pisma  pani
████████* , pana ████████*  oraz pana ████████*  z dnia 22.02.2016 r. jako
wniosku  należy uznać,  że  zgodnie  z  art.  244  §1 Kpa  Prezydent  Miasta  Kalisza  był
zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 1 miesiąca. 

Wobec przekroczenia powyższego terminu, skarga w zakresie braku terminowej
odpowiedzi na pismo skarżących jest zasadna.  

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. 

      Przewodnicząca 
               Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Kalisza
/.../

Małgorzata Zarzycka 

*  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.


