
UCHWAŁA Nr V/62/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia wniosku 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] 
o zakończenie kontroli prowadzonej przez Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Kalisza. 
 
 
 Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 241, art. 242, § 1 i art. 244 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2096 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1. Uznaje się za zasadny wniosek pana █████████████* w przedmiocie 
zakończenia kontroli pn. Kontrola procedury i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem 
projektanta płyty Głównego Rynku- "Rewitalizacja Głównego Rynku" do momentu 
przekazania tego projektu. 

 
 
§ 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 V/62/2019 

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 31 stycznia 2019 roku 
 
w sprawie rozpatrzenia wniosku 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] 
o zakończenie kontroli prowadzonej przez Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Kalisza. 
 
 
 Do Kancelarii Rady Miasta wpłynął wniosek pana █████████████* 
dotyczący ponownego podjęcia czynności kontrolnych w celu zakończenia kontroli 
prowadzonej przez Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji skierowała wniosek do Komisji Rewizyjnej celem uzyskania opinii co 
do zasadności wniosku i możliwości jego realizacji przez tą Komisję. 
 Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r.  Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza 
podjęła decyzję o przychyleniu się do wniosku mieszkańca. Komisja dodała do planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok kontrolę „Kontrola procedury 
i kolejnych etapów związanych z wyłonieniem projektanta płyty Głównego Rynku- 
"Rewitalizacja Głównego Rynku" do momentu przekazania tego projektu.” W związku 
z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje wniosek mieszkańca za zasadny 
i możliwy do realizacji.  
 W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały. 
 

  Przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

                     Rady Miasta Kalisza 
           /…/ 

           Barbara Oliwiecka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 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. 


