
UCHWAŁA  Nr XV/244/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 24 października 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 Zespołu Szkół Nr 9 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 panią ███████*  na dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 9 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.  
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
          Tadeusz Skarżyński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 XV/244/2019 

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 24 października 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 Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu. 
 
 Dnia 17 września 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga 
pani ███████*  na dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu, w związku z odmową 
przyjęcia syna skarżącej do szkoły. Rada Miasta uchwałą nr XIV/226/2019 z dnia 
26 września 2019 r. zleciła Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbadanie przedmiotowej 
skargi.  
 W toku procedowania skargi przedstawiciele Zespołu spotkali się z panią dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu oraz skarżącą. Po przeprowadzeniu rozmów z ww. osobami 
oraz przeanalizowaniu treści przedmiotowej skargi i udostępnionych dokumentów Zespół 
ustalił jak niżej.  
 Syn skarżącej nie brał udziału w rekrutacji elektronicznej do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych, jak również nie brał udziału w elektronicznej rekrutacji 
uzupełniającej. Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe art. 130 pkt. 2 
o przyjęciu do szkoły publicznej, po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, decyduje 
dyrektor placówki. Pani dyrektor miała ustawowe prawo aby odmówić przyjęcia ucznia 
a argumentem, który zdecydował o takiej decyzji były słabe wyniki ucznia 
w nauce widniejące na świadectwie szkolnym, w tym nieodpowiednie zachowanie oraz 
wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego. Należy zauważyć, że podczas rekrutacji 
elektronicznej do VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Kaliszu minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia ucznia, liczona 
na podstawie uzyskanych ocen końcowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz wyników 
z egzaminu gimnazjalnego wynosiła 58,2 pkt., syn skarżącej uzyskał niższy wynik.  
 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. 


