
UCHWAŁA NR XIX/339/2020
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg 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 II Liceum Ogólnokształcącego im. T. 

Kościuszki w Kaliszu.

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 skarg wniesionych przez pana ███████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Kaliszu skargi pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 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

W dniach 2 października 2019 r. oraz 16 października 2019 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęły dwie skargi

pana███████* na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.

Skarżący zarzuca dyrektorowi podejmowanie działań sprzecznych z prawem.

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

Po zapoznaniu się z pismami z dnia 24.09.2019 r. oraz z dnia 9.10.2019 r., zasięgnięciu opinii prawnej,
zorganizowaniu dwóch spotkań ze stronami zainteresowanymi oraz po analizie załączonych dokumentów:

- Protokołu kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

- Protokołu Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,

- Raportu z kontroli doraźnej Urzędu Miasta Kalisza,

- pismo z  Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sprawie uchylenia oceny nauczyciela,

- wydruków z korespondencji mailowej i kopii pism wraz z potwierdzeniem dostarczenia do adresata,

- pozostałych pism przedłożonych przez strony,

Komisja stwierdza, że wszystkie punkty skargi z dnia 24.09.2019 r. były już przedmiotem kontroli
uprawnionych organów, wymienionych powyżej, również wszystkie punkty skargi z dnia 9.10.2019 r. zostały
rozpatrzone przez zespół odwoławczy powołany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, co skutkowało

uchyleniem oceny pracy nauczyciela ███████*, wydanej przez dyrektora II Liceum

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, z uwagi na uchybienia formalne.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego Art. 223. § 1. Organy państwowe, organy samorządu
terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Skoro przedstawione w pismach zarzuty w całości zostały
rozstrzygnięte przez uprawnione organy, które przeprowadziły w tym zakresie kontrole oraz z uwagi na wydaną
w tej sprawie decyzję Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje, że
nie będzie rozpatrywać przedmiotowej skargi.

W swoim piśmie skarżący zwraca się z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza nie posiada uprawnień w tym
zakresie. Jedynym organem uprawnionym do takich działań jest Prezydent Miasta Kalisza.

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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