
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady
Miejskiej Kalisza 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 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP
Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza stwierdza się, że skarga
jest bezzasadna.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

               /.../
    Zbigniew Włodarek



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/451/2017

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady
Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

Dnia 30 grudnia 2016 r. wpłynęła skarga Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.

Przedmiotem skargi jest nieudzielenie przez Prezydenta Miasta Kalisza pisemnej
informacji  na  temat  „aktualnego  stanu  prac  nad  wykorzystaniem,  pozyskanych
w poprzedniej  kadencji,  środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
wraz z wyszczególnieniem konkretnych projektów”, o które radni wnioskowali w piśmie
złożonym Prezydentowi Miasta Kalisza dnia 16.08.2016 r.

Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXIII/417/2017 z dnia 29 stycznia 2017 r.
zleciła  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Kalisza  zbadanie  skargi  Klubu  Radnych
Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta
Kalisza. W tym celu został powołany Zespół ds. rozpatrzenia skargi, który na podstawie
uzyskanych dokumentów i informacji z Urzędu Miejskiego w Kaliszu ustalił następującą
historię zdarzeń.

W dniu 16.08.2016 roku do Sekretariatu Wiceprezydenta Miasta Kalisza, Piotra
Kościelnego, pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło pismo Zarządu
Powiatu  Platformy  Obywatelskiej  RP  w  Kaliszu  oraz  Klubu  Radnych  Platformy
Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza. Kancelaria Ogólna zarejestrowała pismo pod
nr: PP2016.08.05505.

W dniu 18.08.2016 roku Wiceprezydent Piotr Kościelny, w zastępstwie Prezydenta
Miasta  Kalisza  Grzegorza  Sapińskiego  (przebywającego  w  dniach:  od  13.08.2016  r.
do  28.08.2016  r.  na  urlopie  wypoczynkowym),  zadekretował  przedmiotowe  pismo
na  Naczelnika  Kancelarii  Rady  Miejskiej  i  poprosił  o  sporządzenie  zbiorczego
zestawienia wniosków do budżetu na 2017 rok, tym samym kwalifikując powyższe pismo
jako wnioski do budżetu zgodnie z sentencją pisma.

Skarżący  we  wstępie  pisma  wyraźnie  wskazali,  że  pismo  dotyczy  wniosków
do budżetu.  W związku z  powyższym rozpatrując  niniejszą  skargę  Zespół  ustalił  czy
doszło do naruszenia procedury wynikającej z uchwały Nr LIV/711/2010 Rady Miejskiej
Kalisza  z  dnia  2  września  2010  roku  w sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały
budżetowej.  § 3 przedmiotowej uchwały ustala terminy obowiązujące w toku prac nad
projektem uchwały budżetowej  oraz podmioty uprawnione do składania wniosków do
budżetu. Przedmiotowa uchwała nie przewiduje odrębnego trybu udzielania odpowiedzi
przez prezydenta na poszczególne wnioski zgłaszane w ramach prac nad budżetem. 

W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną albowiem nie został



naruszony  w  niniejszej  sprawie  tryb  pracy  nad  projektem  uchwały  budżetowej
wynikający z przyjętej przez Radę Miejską Kalisza uchwały. 

Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z  § 24 punkt 1 a także  § 70 punkt 2
Statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu, radni mogą składać interpelacje, a z tego
prawa skarżący -  Radni  Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  RP Rady Miejskiej
Kalisza nie skorzystali.

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


