
UCHWAŁA NR LVIII/774/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 27 września 2018 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 

Prezydenta Miasta Kalisza. 
 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 231 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 panią ████████*  na działalność Prezydenta 

Miasta Kalisza stwierdza się, że Rada Miasta Kalisza nie jest organem właściwym do jej 

rozpatrzenia. 

 

 

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

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

  Przewodniczący 

Rady Miasta 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 LVIII/774/2018 

RADY MIASTA KALISZA 

 

z dnia 27 września 2018 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 

Prezydenta Miasta Kalisza. 

 

 
 Dnia 24 kwietnia 2018 r. do Kancelarii Rady Miejskiej w Kaliszu wpłynęła skarga pani 

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

Uchwałą nr LII/711/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. zlecono Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadanie skargi pani ████████*  na działalność Prezydenta 

Miasta Kalisza. W tym celu powołany został Zespół ds. rozpatrzenia skargi, który dokonał 

następujących ustaleń. 

 Zespół kontrolny w swojej pracy stwierdził, iż czynności z zakresu oceny prawidłowości 

ekshumacji zwłok wybiegają poza kompetencje kontrolne Rady Miasta Kalisza. Ponadto 

stwierdzono  udokumentowanie formalno-prawne zamówienia w kontekście ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta 

Kalisza. Jednak ogromny niepokój budzi rozbieżność cenowa pomiędzy rynkowymi wartościami 

zamówionych elementów, a należnością dla firmy realizującej zadanie. Nonszalanckie wręcz 

oddalenie realnych oskarżeń o niegospodarność, dezawuujące prawdziwą wycenę wartości 

zamawianych części jako rzekomo nie spełniającej wymogów formalnych oferty porównywalnej na 

dzień realizacji zadania, zespół kontrolny potraktował jako lekceważący stosunek 

do wydatkowania publicznych pieniędzy. W opinii zespołu kontrolnego przytoczone przez skarżącą 

fakty wskazują na brak dbałości i gospodarności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy z budżetu 

miasta. 

 Treść umorzenia postępowania prokuratorskiego w w/w sprawie wskazuje także 

jednoznacznie, że organy śledcze nie negują występowania tam znamion czynów niedozwolonych, 

jednakże nie będą ich rozpatrywać w wyniku złożenia zawiadomienia 

o możliwości popełnienia przestępstwa, przez osobę, której praw bezpośrednio nie naruszono. 

Czytamy tam, iż złożone przez osobę skarżącą zawiadomienie dotyczy wprawdzie czynów z art  

231 par. 1 k. k. wskazanych w art. 306 par 1a pkt. 3 jednak wskutek tych czynów zabronionych nie 

doszło do naruszenia jej praw.  

 W toku postępowania Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zakres merytoryczny skargi nie 

podlega rozpoznaniu w ramach postępowania skargowego w rozumieniu kodeksu postępowania  

administracyjnego. Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna uznała, że Rada Miasta Kalisza 

nie jest właściwa do rozpoznania tej skargi. 

 

 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 Miejskiej. 


