
UCHWAŁA  Nr XII/193/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 27 czerwca 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 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 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 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:  

 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez pana ███████*  na dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 17 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 XII/193/2019  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 27 czerwca 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 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu. 
 
 
 Dnia 21 maja 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████*  na 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu.  

 Przedmiotem skargi jest odmowa zorganizowania zajęć specjalistycznych 
korekcyjno-kompensacyjnych dla córki Skarżącego. 
 W toku procedowania skargi Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Kalisza spotkał się z panią dyrektor oraz Skarżącym.  
Na podstawie zebranych dokumentów oraz wyjaśnień ustalono jak niżej. 
 Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pani dyrektor, w zatwierdzonym arkuszu 
godzin na rok szkolny 2018/2019, nie dysponowała wystarczającą ilością godzin, które 
mogłaby przeznaczyć na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla wszystkich dzieci, które 
otrzymały takie zalecania z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.  

 W grudniu 2018 r. pani dyrektor wystąpiła do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Kalisza o zwiększenie liczby ww. zajęć dodatkowych. Niestety, wniosek tylko 
częściowo został rozpatrzony pozytywnie. Zapotrzebowanie na taką formę zajęć jest 
większe, niż możliwość ich zorganizowania w ramach budżetu jakim dysponuje placówka.  

 Od 20 maja 2019 r., z puli dodatkowych środków otrzymanych z Urzędu Miasta na 
zorganizowanie zajęć dodatkowych, w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu odbywały się 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, na które uczęszczała córka pana ███████* .  
 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. 


