
UCHWAŁA  Nr XVIII/328/2019  
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 30 grudnia 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 oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 
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 Prezydenta Miasta 
Kalisza oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji 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 XVIII/328/2019  

RADY MIASTA KALISZA  
 

z dnia 30 grudnia 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 oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w 
Kaliszu. 
 
  
 Dnia 30 października 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga na Prezydenta 
Miasta Kalisza oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.  

 W toku procedowania skargi dotyczącej wykonania parkingu dla potrzeb 
indywidualnych (wprost przy wyjściu z klatki schodowej budynku, w którym mieszka 
skarżący) Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza dokonał 
następujących ustaleń. 
 Pan ███████*  wnioskuje o wykonanie miejsca zastrzeżonego dla postoju pojazdu 
osoby niepełnosprawnej – na wprost klatki schodowej prowadzącej z mieszkania 
skarżącego – jednakże teren ten nie należy do Miasta tylko do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dobrzec”. Z treści pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” wynika negatywne 
stanowisko, co do lokalizacji „koperty” we wnioskowanym miejscu, dlatego niemożliwe 
było podjęcie działań przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu 
w przedmiotowym zakresie. 

 Zespół rozpatrujący skargę pana ███████*  w sprawie wykonania parkingu 
w pobliżu wyjścia z klatki schodowej (po prawej stronie, równolegle do chodnika) opiera 
swoje stanowisko na autorytatywnych informacjach wynikających z analizy dokonanej 
przez Zespół ds organizacji ruchu (będący kolegialnym ciałem opiniodawczym przy 
Prezydencie Miasta Kalisza). Zespół ten biorąc pod uwagę lokalizację na istniejącej jezdni, 
a także w bliskim sąsiedztwie miejsca manewrowania pojazdów odbierających odpady 
komunalne, uznał, że nie jest to bezpieczne miejsce, szczególnie dla postoju pojazdów 
kierowanych przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. 
 Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrujący skargę, z wyjątkową troską 
i potrzebą pomocy osobie niepełnosprawnej, przyjmuje ustalenia Zespołu ds organizacji 
ruchu przy Prezydencie Miasta Kalisza (w skład którego wchodzą przedstawiciele 
Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Straży Miejskiej 
Kalisza) jako autorytatywne i informuje, że ze względu na bezpieczeństwo skarżącego oraz 
inne wymienione w niniejszej odpowiedzi uwarunkowania, należy korzystać z wyznaczonej 
„koperty”, która zapewni swobodne i bezpieczne użytkowanie dla wszystkich mieszkańców 
zarówno poruszających się pieszo, jak i pojazdami mechanicznymi. 

 Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zapoznał się 
z całością korespondencji w sprawie starań, które poczynił Prezydent Miasta, podległe mu 



służby oraz Zespół ds organizacji ruchu przy Prezydencie Miasta Kalisza w rozwiązaniu 
oczekiwań skarżącego. 
 W oparciu o powyższe dokumenty Zespół badający skargę stwierdza, że właściciel 
terenu, na którym znajduje się droga Miasta Kalisza zadbał o bezpieczne parkowanie osób 
niepełnosprawnych i na pewno dołoży starań by miejsc parkingowych oznaczonych 
„niebieską kopertą” przybywało zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.    
 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. 


