
UCHWAŁA NR XLIII/550/2017  
RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

 
z dnia 28 września 2017 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]  na 
działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. 
 
 
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 █████████████*  na 
działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu stwierdza się, że 
skarga jest bezzasadna w całości. 
 
 
§ 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 XLIII/550/2017  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
 

z dnia 28 września 2017 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 na 
działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. 
 
  
 Dnia 20 marca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Kaliszu wpłynęła skarga pani 
█████████████* na działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 
w Kaliszu oraz naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 
 Pismem nr KRM.1510.0004.2017 D2017.03.02787 z dnia 27 marca 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza (na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania 
administracyjnego) przekazał skargę w części dotyczącej naczelnika Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Kaliszu według właściwości do Prezydenta Miasta Kalisza celem 
jej rozpatrzenia.  Jednocześnie poinformował Prezydenta, że powyższa skarga w zakresie 
działalności dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu zostanie 
rozpatrzona przez Radę Miejską Kalisza. Przedmiotowe pismo do wiadomości otrzymała 
również skarżąca. 
 Uchwałą nr XXXVI/466/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. 
zlecono Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi pani █████████████* na działalność 
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. W tym celu powołany 
został Zespół ds. rozpatrzenia skargi, który dokonał następujących ustaleń. 
 Pani █████████████* w swojej skardze porusza kilka kwestii, które można 
usystematyzować dzieląc je na kilka grup tematycznych związanych z : 
1) przywróceniem skarżącej do pracy, 
2) funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, 
3) nałożeniem na skarżącą kary nagany, 
4) sposobem naliczenia nagrody jubileuszowej i ustalenia terminu do jej wypłaty. 

 W sprawie przywrócenia skarżącej do pracy w Szkole Podstawowej Nr 4 zapadły 
prawomocne wyroki sądów powszechnych, które usankcjonowały obecny stan rzeczy. 
 W kwestiach związanych z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Poznaniu z Delegaturą w Kaliszu przeprowadziło dwie kontrole 
doraźne, podczas których nie ujawniono żadnych nieprawidłowości i nie wydano zaleceń 
pokontrolnych. 



 Zarzuty związane z nałożeniem na skarżącą kary nagany znalazły swój finał 
w sądzie Rejonowym w Kaliszu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
co w rezultacie doprowadziło do zawarcia ugody między stronami. 
 W sprawie dotyczącej sposobu naliczania nagrody jubileuszowej i ustalenia 
terminu do jej wypłaty, udokumentowany staż pracy uprawniający skarżącą do 
otrzymania nagrody jubileuszowej na dzień 20.12.2016r. wyniósł 35 lat. W tym dniu na 
rachunek osobisty skarżącej przekazane zostały środki finansowe z tytułu nabycia prawa 
do nagrody jubileuszowej w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego. 
Skarżąca do chwili obecnej nie dopełniła stosownych formalności związanych 
z dostarczeniem brakujących zaświadczeń, więc brak jest podstaw prawnych do wliczenia 
nieudokumentowanego okresu do stażu pracy. 
 W wyniku czynności i ustaleń dokonanych przez zespół badający skargę 
stwierdzono, że powyższe zarzuty są nieuzasadnione. Wobec powyższego skargę pani 
█████████████* należy uznać za bezzasadną. 
 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 

    /…/ 
        Dariusz Witoń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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. 


