
UCHWAŁA NR XXXVI/535/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 lutego 2021 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 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. Skargę wniesioną przez pana ███████* na Prezydenta Miasta Kalisza pozostawia się bez rozpatrzenia 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 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 toku procedowania sprawy pana ███████* Zespół przeanalizował treść skargi. Pan
███████* podniósł zarzut, iż Prezydent Miasta Kalisza bezprawnie przeznaczył rządowe środki na
inwestycje celem uregulowania zobowiązania za wywóz odpadów z terenu Kalisza.

W dniu 18 stycznia 2021 r. Zespół ds. rozpatrzenia skargi wystosował pismo do Prezydenta
Miasta Kalisza o zajęcie stanowiska w sprawie, na które uzyskał odpowiedź dnia 1 lutego 2021 r.

Państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej samorządów jest Regionalna Izba
Obrachunkowa. Wszystkie uchwały budżetowe miasta są opiniowanie przez w wymienioną instytucję i
korygowane w razie konieczności.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 28 października
2020r. po zapoznaniu się z uchwałą dot. zmiany budżetu Miasta Kalisza oraz wyjaśnieniami Prezydenta
Miasta Kalisza, nie stwierdziło nieprawidłowości i nie zakwestionowało legalności uchwał. Ponadto
poinformowało, że działalność Prezydenta kontroluje Rada Miasta i w tym celu powołuje komisję
rewizyjną. Realizując uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna ma prawo kontrolować całość gospodarki
finansowej, a więc także sprawy gospodarki odpadami. Komisja Rewizyjna nie podjęła czynności
kontrolnych w tym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy państwowe,
organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych -
rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Mając powyższe na uwadze,
przedstawiony w piśmie skarżącego zarzut w całości został skontrolowany przez uprawniony organ tj.
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Rada Miasta Kalisza uznaje, że nie będzie rozpatrywać
przedmiotowej skargi ze względu na wydaną już w tej sprawie decyzję.

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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