
UCHWAŁA NR XXV/412/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 czerwca 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 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 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez pana █████████████* na dyrektora II Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki 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 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii 
Rady Miasta.
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Uzasadnienie

Do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Kaliszu w zakresie działania niezgodnego z przepisami prawa.

W toku procedowania skargi Zespół skontaktował się z naczelnikiem Wydziału Edukacji oraz
dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu w celu uzyskania
niezbędnych wyjaśnień.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi, zebranych dokumentów, uzyskanych informacji oraz
wyjaśnień stwierdza się, że skarga we wszystkich poruszanych aspektach jest bezzasadna.

Zarzuty dotyczące nieujawnienia przez panią dyrektor informacji o przyznaniu dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów szkół, uznaje się za bezzasadny. Na dzień udzielania odpowiedzi na
pisma Skarżącego, wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół przyznawanych w styczniu
oraz we wrześniu 2019 r. mogła być lub była faktycznie nieznana pani dyrektor. Świadczą o tym terminy
wydania zarządzeń Prezydenta w tym temacie.

Zarzut dotyczący nakłaniania nauczyciela do poświadczenia nieprawdy uznaje się za bezzasadny.
Zespół przyjął wyjaśnienie, że w przypadku gdy wyjście nauczyciela z uczniami przypada na dzień
wolny od pracy, wpisu do ewidencji wyjść nauczyciela z uczniami na terenie miasta Kalisza należy
dokonać wcześniej, a w razie konieczności złożyć później stosowne wyjaśnienia.

Kolejny zarzut dotyczący możliwości niedopełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora
w związku z incydentem, który miał miejsce na korytarzu szkolnym w dniu 20.12.2017 r., opisanym
przez skarżącego w piśmie złożonym tegoż dnia uznaje się za bezzasadny. Zgodnie z wyjaśnieniami pani
dyrektor zapoznała się z relacją dwóch stron z przebiegu wydarzeń. Pani dyrektor wskazuje, że samo
nagranie z monitoringu szkolnego nie dostarczało żadnych dowodów, gdyż nie rejestruje dźwięku a sam
obraz nie wnosił nic do sprawy. Żadna ze stron nie wystąpiła o zabezpieczenie nagrania z monitoringu.
Nagrania z monitoringu nadpisywane są automatycznie.

W związku z powyższym 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 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.
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