
UCHWAŁA  Nr XIV/223/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 26 września 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 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
 
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) uchwala się, co 
następuje:  

 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez pana █████████*  na Prezydenta Miasta 
Kalisza 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 XIV/223/2019  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 26 września 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 
Prezydenta Miasta Kalisza. 
 
 
 Dnia 30 maja 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga 
pana █████████*  na Prezydenta Miasta Kalisza, który nie uznał wyboru 
do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za nieważny, pomimo powzięcia 
informacji o błędach formalnych jakie zawierało zgłoszenie jednej z kandydujących osób. 
Rada Miasta uchwałą nr XII/186/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zleciła Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji zbadanie przedmiotowej skargi.  

 Po rozpoznaniu powyższej skargi, przeanalizowaniu dołączonego do sprawy pisma 
Prezydenta Miasta Kalisza, stwierdza się, że skarga wniesiona przez pana █████████*  
jest bezzasadna. 

 Podczas trwania konwencji wyborczej w dniu 21 maja 2019 roku pomimo swojej 
obecności od początku do końca trwania wyborów pan █████████*  nie zgłosił żadnych 
zastrzeżeń do kandydatury pani █████████* .  
 Kandydatura została zgłoszona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis 
kandydatów był szczegółowy i pozwalał na całkowitą weryfikację wszystkich zgłoszonych 
osób.  
 Na karcie do głosowania przy nazwisku kandydatki pani █████████*  
umieszczone zostały oba imiona.  

 Na wynik głosowania na pewno nie miało wpływu użycie imienia █████████* . 
 W dniu 28 maja 2019 r. pani █████████*  złożyła ustne wyjaśnienia 
w Wydziale Spaw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, iż posiada dwa 
imiona i posługuje się nimi zamiennie. 
 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. 
  


