
UCHWAŁA NR XXXIV/511/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 grudnia 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 komendanta Straży Miejskiej Kalisza. 

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 komendanta Straży Miejskiej Kalisza 
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
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Uzasadnienie

Dnia 20 października 2020r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na działanie
komendanta Straży Miejskiej Kalisza, pismem z dnia 04 listopada 2020r. skarżący uzupełnił swoją skargę.
Przedmiotem skargi jest utrudnianie mieszkańcowi Kalisza dostępu do dokumentów, które są niezbędne do
dochodzenia roszczeń na drodze powództwa cywilnego.

Rada Miasta Kalisza uchwałą nr XXXII/478/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. zleciła Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadanie skargi na komendanta Straży Miejskiej Kalisza.

W toku procedowania skargi ustalono, jak niżej.
W dniu 16.12.2019 r. w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza stawił się skarżący i poinformował, że sąsiad z

Rodzinnych Ogrodów Działkowych POGODNY znajdujących się w Kaliszu przy ulicy Dalekiej zaśmiecił jego
działkę gruzem, styropianem i szkłem. Zaśmiecenie zostało zarejestrowane przez monitoring znajdujący się na
terenie działki skarżącego.

Straż Miejska Kalisza otrzymała informację, kto jest sprawcą zaśmiecenia.
W dniu 11.02.2020 r. w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza na pisemne wezwanie stawił się podejrzany i zostało
mu odtworzone nagranie z prywatnego monitoringu skarżącego.
W trakcie przesłuchania przyznał się do zaśmiecenia działki i zastosowano wobec niego karę pouczenia zgodnie z
art. 41 KW jako środka oddziaływania wychowawczego, a tym samym odstąpiono od skierowania sprawy do Sądu
Rejonowego w Kaliszu. O tym fakcie został poinformowany skarżący.

W dniu 7.07.2020 r. w siedzibie stawił się pan ███████*, który zgłaszał wykroczenie i został
poinformowany o zakończeniu i przebiegu sprawy. Na swoją prośbę otrzymał pisemną odpowiedź z
przeprowadzonych czynności i kserokopię akt sprawy.

Ponadto w dniu 16.07.2020 r. skarżący otrzymał pismo komendanta Straży Miejskiej Kalisza o
zakończeniu sprawy zgodnie z przepisami w sprawach o wykroczenia.
Na podstawie analizy dokumentów zebranych w sprawie skargę uznaje się 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
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