
UCHWAŁA  Nr VIII/119/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi pani [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 Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 
 
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 panią ███████*  na Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu 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 z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik 
Kancelarii Rady Miasta. 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR VIII/119/2019  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 25 kwietnia 2019 roku 
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi pani [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 Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 
 
 
 Dnia 4 marca 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga 
pani ███████*  na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Kaliszu.  Rada Miasta uchwałą nr VII/96/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zleciła Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji zbadanie przedmiotowej skargi.  
 Pani ███████*  zarzuca Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Kaliszu zlecenie eksmisji Skarżącej z lokalu w Kaliszu do lokalu 
zastępczego w Ostrowie Wielkopolskim. 

 Z ustaleń Komisji wynika, że Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych  w Kaliszu podjął działania w tej sprawie na mocy wyroku Sądu Rejonowego 
w Kaliszu, Wydział I Cywilny, postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r., nakazującym 
eksmisję pani ███████*  z zajmowanego lokalu. Tym samym Dyrektor wykonał 

obowiązek wynikający ze wskazanego wyroku. 
 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. 
 
 

  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. 


