
UCHWAŁA Nr X/167/2019 
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 30 maja 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] 
w przedmiocie publikacji przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego. 
 
 
 Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 publikacji 
przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego. 

 
 
§ 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 X/167/2019 

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 30 maja 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] 
w przedmiocie publikacji przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego. 
 
 Do Kancelarii Rady Miasta wpłynął wniosek pana █████████████* 
dotyczący publikacji przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego w formie bezpłatnego 
dwutygodnika informacyjnego. 
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 
20.05.2019 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Naczelnika Kancelarii Prezydenta Miasta 
oraz wnioskodawcy, pozytywnie zaopiniowała pomysł utworzenia w mieście Informatora 
Kaliskiego, nie ograniczając jednak grupy odbiorców tylko do seniorów.  
 Sukces wielu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, społecznych itp. jest 
bezpośrednio zależny od liczby osób, które wezmą w nich udział. Organizatorzy wszelkich 
eventów starają się dotrzeć ze swoją ofertą do odbiorców najczęściej za pomocą mediów 
społecznościowych, lokalnych portali informacyjnych, a także gazet, plakatów, ulotek itp. 
Tymi samymi kanałami codziennie są rozpowszechniane reklamy, wiadomości, różnego 
typu ogłoszenia itp. W tym natłoku informacji bardzo łatwo jest przeoczyć to, na czym 
nam zależy. Problem ten nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Bardzo często słyszy się, 
że Kaliszanie dowiadują się o pewnych wydarzeniach, już po fakcie, najczęściej z relacji 
mediów, czy znajomych w mediach społecznościowych.  
 Proponując utworzenie Informatora Kaliskiego wnioskodawca wyszedł naprzeciw 
zarówno organizatorom wydarzeń, jak i mieszkańcom. Dwutygodnik, w którym 
zamieszczane będą informacje o ważnych wydarzeniach, z różnych obszarów życia 
społecznego, pomoże uporządkować kalendarz miejskich aktywności. Regularność 
wydawania takiego informatora i jego dostępność mogą w znacznym stopniu ułatwić 
mieszkańcom wyszukiwanie wydarzeń czy informacji z obszaru ich zainteresowań. 
Z pewnością niektóre informacje zamieszczane - wg zamysłu wnioskodawcy - w tym 
magazynie takie, jak dane o zebraniach rad osiedli, kontakty do radnych, aktualne, 
najistotniejsze informacje Urzędu Miasta np. o ofertach pracy, terminach składania różnego 
rodzaju wniosków, czy konsultacjach itp. mogą bardzo rozwijać społeczeństwo 
obywatelskie. 

Proponowane zasady wydawania Informatora Kaliskiego wystarczająco 
zabezpieczają transparentność i czystość tej idei. Jak sama nazwa wskazuje, magazyn ma 
wyłącznie informować o wydarzeniach przyszłych i być mapą tego, co dzieje się w mieście, 
a nie promować jakąkolwiek organizację, grupę, instytucję czy frakcję polityczną. 
 Podczas posiedzenia Komisji Wniosków, Skarg i Petycji w dniu 20.05.2019 r. 
pan Tomasz Chlebba wyraził zgodę na propozycję zmodyfikowania wniosku w zakresie 
przygotowania pierwszego numeru informatora miejskiego oraz wdrożenia tego projektu. 
Na wniosek Naczelnika Kancelarii Prezydenta Miasta pierwszy egzemplarz ww. magazynu 
ma zostać przygotowany przez Urząd Miasta Kalisza, z zachowaniem wszystkich opisanych 



we wniosku i zaakceptowanych na Komisji zasad, w terminie do 20 czerwca 2019 r. 
Pierwszy, próbny egzemplarz informatora miejskiego ma zostać poddany ocenie radnych 
na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza oraz samego 
wnioskodawcy. Dopiero wówczas zostanie ustalona dalsza droga postępowania w tym 
zakresie. 
 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. 


