
UCHWAŁA NR XVII/307/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

   

w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie 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 Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 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.), art. 229 pkt 3 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 

§ 1. Podtrzymuje się stanowisko w przedmiocie skargi pani ███████* , wyrażone 
w uchwale Nr VIII/119/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi pani ███████*  na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 
w Kaliszu. 

 

§ 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/307/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

  

w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie 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 Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 

   

 Dnia 20 listopada 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęło pismo pani ███████*  
przesłane za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu. Treść skargi nie wskazuje na pojawienie 
się nowych okoliczności w sprawie.   
 Zatem Rada Miasta Kalisza stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale Nr VIII/119/2019 Rady 
Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani ███████*  
na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 

   

  
        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. 


