
UCHWAŁA NR XLVIII/639/2018  
RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257) uchwala się, co 
następuje: 
 
 
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez 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 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak 
– naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XLVIII/639/2018  

RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi 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 20 grudnia 2017 r. do Kancelarii Rady Miejskiej w Kaliszu wpłynęła skarga pana 
█████████████*  na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. 
Uchwałą nr XLVII/627/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. zlecono Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi pana █████████████*  na 
działalność Prezydenta Miasta Kalisza. W tym celu powołany został Zespół ds. rozpatrzenia 
skargi, który dokonał następujących ustaleń. 
W dniach 11 i 12 stycznia 2018 r. członkowie zespołu wysłuchali wyjaśnień pracowników  
Urzędu Miejskiego w Kaliszu.  
Na podstawie wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów zespół ustalił że: 

− w dniu 23 listopada   2015 r. kancelaria  Urzędu Miejskiego w Kaliszu przesłała do 
Sekretariatu Prezydenta pismo z dnia 23 listopada   2015 r. pana 
█████████████*  dotyczące manipulacji treściami i datami pism oraz 
dyskryminacji, 

− pismo ww. pana, zostało przekazane w dniu 24 listopada   2015 r.  do Sekretariatu 
Wydziału Organizacyjnego, 

− w dniu 24 listopada   2015 r., pismo z Sekretariatu Wydziału Organizacyjnego zostało 
przekazane do Sekretarza Miasta, 

− tego samego dnia Sekretarz Miasta przekazał pismo panu Piotrowi Cieślakowi. 
− w dniu 14.12.2015 roku Prezydent Miasta Kalisza spotkał się z panem 
█████████████* , temat spotkania według wykazu, był zbieżny z treściami 
pisma. Nie ma jednak żadnej notatki z przebiegu spotkania, 

− w dniu 5 stycznia 2016 roku w systemie korespondencji Urzędu Miejskiego 
w Kaliszu pismo pana █████████████*  zostało oznaczone jako stan „Nowa” 
przez pana Radosława Sapieję, 

− w tabelarycznym przedstawieniu korespondencji nie ma potwierdzonego udzielenia 
odpowiedzi na pismo z dnia 23 listopada. 

  Ponieważ pismo z dnia 23.11.2015 r. pana █████████████*  miało charakter 
wniosku. Należy uznać że zgodnie z art. 237§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 przekazane do Urzędu Miejskiego w 
Kaliszu w dniu 23 listopada 2015 r.  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.  
 
 

       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. 


