
UCHWAŁA NR III/30/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

   

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi 

pana [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 Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

  

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz 2096) oraz § 66 ust. 2 uchwały Nr 

XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta 

Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018r. poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zleca się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadanie skargi pana 

█████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Kalisza. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

            Przewodniczący 

        Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 

  

 

 

 

* 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 Miasta. 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  III/30/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

  

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi 

pana [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 Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

 

  Dnia 30 lipca 2018 r. do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła skarga pana 

█████████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 

 Przedmiotem skargi jest nieudzielenie odpowiedzi na korespondencję skarżącego z dnia 

02.05.2018 r.  

 Przedmiotowa skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kalisza 

w minionej kadencji, jednak z powodu braku pełnej dokumentacji skarga nie została rozpatrzona. 

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i powołaniem Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, zbadanie przedmiotowej skargi zleca się ww. Komisji.  

 Pismo, które zgodnie z właściwością wpłynęło do Rady Miasta Kalisza, wyczerpuje 

znamiona skargi określone w art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego i stosownie 

do art. 229 pkt 3 kpa, w związku z art. 18b ust. 1 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym uzasadnione jest szczegółowe zbadanie skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Kalisza. 

  

Przewodniczący 

         Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 

  

          

 

          

 

 

* 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 Miasta. 


