
UCHWAŁA  Nr VII/100/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 28 marca 2019 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 zasadna. 
 
 
§ 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 z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik 
Kancelarii Rady Miasta. 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR VII/100/2019  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 28 marca 2019 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 19.02.2019 r. do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła skarga pana ███████*  
na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.  
 Rada Miasta Kalisza Uchwałą Nr VI/ 84 /2019 zleciła Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji zbadanie przedmiotowej skargi.  
 Po zapoznaniu się z zapisami Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 
24.11.2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji Miasta Kalisza, Zespół jednomyślnie stwierdził, że wniesiona skarga na 
działalność Prezydenta Miasta Kalisza tj. nieprzestrzegania i niewykonywania przez niego 
uchwał Rady Miasta jest zasadna. 
 Na mocy zapisów ww. Regulaminu §3 pkt. 13 podpunkt 4 członkostwo 
przedstawicieli Rady Miasta w Komitecie Rewitalizacji ustaje w wyniku wygaśnięcia 
mandatu radnego. Radni Dariusz Grodziński oraz Tadeusz Skarżyński utracili zatem 
członkostwo w Komitecie wraz z zakończeniem kadencji Rady Miasta Kalisza (2014-2018).  
 Wobec powyższego skargę należy uznać za zasadną. 
 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. 
 
 

             Przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
         Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
Barbara Oliwiecka 

 
 
 
 
 
* 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. 


