
UCHWAŁA  Nr XVII/306/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 28 listopada 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 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 

          /…/ 
          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 XVII/306/2019  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 28 listopada 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 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 
 
 Dnia 24 lipca 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████*  na 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. 
Rada Miasta Kalisza uchwałą nr XIV/224/2019 z dnia 26 września 2019 r. zleciła Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji zbadanie przedmiotowej skargi.  
 W toku procedowania skargi Zespół spotkał się z panią dyrektor MOPS w Kaliszu 
oraz z autorem skargi w towarzystwie żony.   
 Po przeanalizowaniu przedmiotowego pisma oraz innych, przedłożonych do sprawy 
dokumentów stwierdza się, że skarga jest bezzasadna.  
 Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz 
na podstawie art. 119 ust. 3, 4 i 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
pracownicy socjalni mogą współpracować z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
Kościołem Katolickim, itp. w celu udzielania informacji, wskazówek i pomocy osobom 
będącym w trudnej sytuacji życiowej w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.  
 W dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie MOPS-u odbyło się szkolenie, które prowadził 
pracownik Fundacji VOTUM, przekazując pracownikom socjalnym materiały reklamowe. 
 W dniu 9 kwietnia 2019 r. pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kaliszu podczas wywiadu, mając na uwadze trudną sytuację życiową Skarżącego, 
poinformował o możliwości skorzystania z pomocy Fundacji VOTUM. Pan ███████*  
w dniu 9 kwietnia 2019 r. miał przedłożone do podpisu następujące dokumenty: 
- oświadczenie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
- oświadczenie o stanie majątkowym. 
 Za każdym razem, pracownik socjalny podczas wizyty informuje Skarżącego o treści 
podpisywanych dokumentów. 
 W dniu 15.11.2019 r. pracownik socjalny oświadczył, że nie przekazał w dniu 
9 kwietnia 2019 roku do podpisu panu ███████*  żadnych dokumentów Fundacji 
VOTUM.  
 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. 

 


