
UCHWAŁA  Nr IV/51/2018  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) uchwala się, co 
następuje:  

 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez pana █████████████* na działalność 
Prezydenta Miasta Kalisza stwierdza się, że skarga jest bezzasadna. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 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 IV/51/2018  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 
 
 
w sprawie rozpatrzenia 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. 
 
 
 W dniu 20.12.2018 r. zespół ds. rozpatrzenia skargi wysłuchał wyjaśnień 
informatyków i zlecił ponowne sprawdzenie skrzynki pocztowej Urzędu Miasta.  

 W dniu 20 grudnia 2018 informatyk z Urzędu Miasta dokonał dodatkowego 
sprawdzenia logów systemu antyspamowego z dnia 5 lipca br. (wcześniej sprawdzane były 
logi z 02.05 oraz 08.05). Zwrócił uwagę na duży rozmiar załączników i pod tym kontem 
dokonał dodatkowego sprawdzenia logów z błędami w komunikacji.  

 W logach znalazł informację o odrzuceniu korespondencji ze względu na 
przekroczony rozmiar załączników. Korespondencja nie została dostarczona na serwer 
pocztowy Urzędu, natomiast nadawca powinien otrzymać komunikat z serwera pocztowego 
WP, że korespondencja nie została doręczona. Zwykle komunikat taki jest w języku 
angielskim i mógł zostać przeoczony. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku 
korespondencji  z dnia 02.05.2018r. oraz 08.05.2018r. – maile te nie wpłynęły na serwer 
Urzędu, zostały odrzucone ze względu na zbyt duży rozmiar załączników. 

 Wobec powyższego skargę 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 Miasta Kalisza 
          /…/ 

Radosław Kołaciński 
  

 
* 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. 


