
UCHWAŁA NR XIX/338/2020
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 23 stycznia 2020 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez pana ███████* na Prezydenta Miasta Kalisza stwierdza się, że 
skarga jest zasadna.

§ 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.
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Uzasadnienie

Dnia 13 listopada 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na Prezydenta

Miasta Kalisza.

W toku procedowania skargi Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza dokonał
następujących ustaleń.

Po zapoznaniu się ze skargą, przeanalizowaniu udostępnionych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i

Rekreacji w Kaliszu dokumentów dotyczących sprawy, skargę pana███████* uznaje się za zasadną.

Pan ███████* złożył wniosek o  użyczenie Hali Kalisz Arena wraz ze stołami drogą elektroniczną

w dniu 23.09.2019r. Pismo zostało przyjęte 24.09.2019r. przez Sekretariat Wiceprezydenta Grzegorza
Kulawinka, a następnie skierowane do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, i dalej odpowiednio do Ośrodka
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Zgodnie z udostępnioną notatką służbową, w październiku była prowadzona korespondencja mailowa
pomiędzy stronami oraz odbyto co najmniej jedną rozmowę telefoniczną a oficjalną odpowiedź wysłano
17.10.2019r. pocztą, listem zwykłym, na adres Stowarzyszenia Głos Kaliszan, którego prezesem jest pan

███████*.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz opinią prawną odpowiedź na wniosek przesłany
drogą elektroniczną powinna być wysłana w ten sam sposób tj. również drogą elektroniczną. Komisja przyjęła
jednak wyjaśnienia Dyrektora OSRIR o problemach technicznych związanych z prowadzeniem korespondencji
elektronicznej. Sposobem rozwiązania tego problemu było wysłanie odpowiedzi listem zwykłym. Skarżący
stwierdza, że nie otrzymał żadnego pisma. Komisja uznała, że nie dopełniono wszystkich formalności, gdyż
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego przedmiotowe pismo powinno być wysłane za
potwierdzeniem odbioru.

Pomimo prowadzenia korespondencji mailowej oraz kontaktu telefonicznego skargę uznaje się za zasadną z
uwagi właśnie na niedopełnienie powyższej formalności.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek o użyczenie podano komercyjny cennik wynajęcia przedmiotowej
infrastruktury. Istotą użyczenia jest natomiast nieodpłatne korzystanie z danej rzeczy, w tym przypadku sali i

stołów do tenisa stołowego, o co wnioskował pan ███████*. W odpowiedzi nie podano żadnego

uzasadnienia dlaczego zaproponowano odpłatność.

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.
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