
UCHWAŁA NR XXXIV/510/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 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] w przedmiocie wprowadzenia zmian w aktualnym 
projekcie zagospodarowania Głównego Rynku 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 241, art. 242 § 1 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadny wniosek pani ███████* w przedmiocie wprowadzenia zmian w aktualnym 
projekcie zagospodarowania Głównego Rynku. 

§ 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

Id: 97974460-58B9-49C5-AFEC-AA2E033BA265. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Dnia 3 listopada 2020 r. do Kancelarii Rady Miasta wpłynął wniosek pani ███████* w
przedmiocie wprowadzenia zmian w aktualnym projekcie zagospodarowania Głównego Rynku w Kaliszu.

We wniosku pani ███████* przedstawiła propozycje wprowadzenia zmian
do wybranego przez Urząd Miasta Kalisz projektu pana Romana Rutkowskiego obejmującego przebudowę
Głównego Rynku w Kaliszu.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Kalisza uznaje, że wniosek Pani ███████* jest merytorycznie zasadny i godny przedyskutowania.

W związku z powyższym Komisja podjęła wniosek skierowany do Prezydenta Miasta Kalisza o
zorganizowanie spotkania Prezydenta Miasta Kalisza z członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Kalisza oraz innymi zainteresowanymi radnymi, celem omówienia przedstawionych przez panią
███████* propozycji zmian, jak również bliższego zapoznania przez zainteresowanych radnych Rady
Miasta Kalisza z realizowanym projektem przebudowy Głównego Rynku.

Analizując wszystkie zgromadzone dokumenty, jak i przeprowadzoną w tym temacie
na posiedzeniu Komisji dyskusję uznaje się wniosek pani ███████* za zasadny.

W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

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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