
UCHWAŁA NR XXXVIII/563/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 kwietnia 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. Po zbadaniu skargi wniesionej przez pana ███████* na Prezydenta Miasta 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 22 lutego 2021 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na Prezydenta
Miasta Kalisza. Rada Miasta Kalisza uchwałą nr XXXVI/538/2021 zleciła Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji zbadanie skargi.
W toku procedowania sprawy, zapoznano się z korespondencją, której skarga dotyczyła. Po
przeanalizowaniu zadanych przez skarżącego pytań (pisma z dnia 27.01.2021 r. oraz 5.02.2021 r.), oraz
uzyskanych odpowiedzi (pismo z dnia 3.02.2021 r. oraz pismo z dnia 15.02.2021 r.), Zespół stwierdza, że
skarga jest bezzasadna.

Kodeks postępowania administracyjnego w art. 12 ustanawia co następuje:
§1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się
możliwie najprostszym środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§2. Sprawy, które nie wymagają zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwione
niezwłocznie.

Pisma stanowiące odpowiedź na pisma skarżącego zostały udzielone niezwłocznie, w ustawowym
terminie, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej obecnie panującej w kraju. Prezydent w sposób rzetelny
podszedł do pism skarżącego, chcąc udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym terminie.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2018 roku ( II
SAB/Wa 560/17) bezczynność organu ma miejsce wówczas, gdy wniosek dotyczy dostępu do informacji
będącej informacją publiczną, a organ ani nie udziela tej informacji wnioskodawcy, nie informuje o
innym sposobie otrzymania danej informacji, nie informuje o braku posiadania wnioskowanej informacji
publicznej, ani też nie wydaje decyzji odmawiającej udzielenia informacji (lub decyzji o odmowie
udzielenia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, decyzji o warunkach ponownego
wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat za udzielenie takiej informacji) lub
decyzji umarzającej postępowanie. Dodać w tym miejscu należy, że jeżeli podmiot obowiązany do
udostępnienia informacji publicznej nie podjął wymaganej na gruncie powyższej ustawy w danej sprawie
czynności, to dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia powód, z uwagi na który to
nie nastąpiło.

Skarżący otrzymał odpowiedź na kierowane do Prezydenta pisma, w ustawowym terminie w
związku z powyższym skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Kalisza jest bezzasadna.

Radna Barbara Oliwiecka oraz radny Piotr Mroziński zgłosili zdanie odrębne do protokołu
uznając, że skarga powinna być uznana za zasadną z przyczyn wskazanych w protokole z rozpatrzenia
skargi z dnia 15 marca 2021r.

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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