
UCHWAŁA NR XL/594/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 czerwca 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735) 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 20 maja 2021 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na

Prezydenta Miasta Kalisza.

Przedmiotem skargi jest bezczynność Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie otrzymanych

przez Skarżącego informacji. Pan ███████* w skardze wskazuje na koncerty muzyczne

organizowane w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu przez

niepubliczną Szkołę Muzyczną Talent Studio w okresie epidemii koronawirusa.

Należy wskazać, że Książnica nie jest instytucją o charakterze miejskim.
Zgodnie z § 2 i 3 Statutu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w
Kaliszu organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zaś nadzór nad
Biblioteką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. W związku z tym Prezydent Miasta Kalisza
jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego o charakterze gminnym nie ma
uprawnień umożliwiających wpływ na działalność Książnicy Pedagogicznej.

Dodać należy, że na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe nadzór pedagogicznym
nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dlatego działalność zarówno PBP
Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, jak i niepublicznej szkoły Muzycznej Talent Studio w Kaliszu
nie mieści się w zakresie zadań lub działalności Prezydenta Miasta Kalisza.

Pismem SM-V-420.174.2021 z dnia 26 maja 2021 r. Straż Miejska Kalisza przekazała
korespondencję pana ███████* do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, która jest właściwa
do interwencji w przedstawionej sprawie.

Na pismo wysłane przez pana ███████* do Prezydenta Miasta Kalisza drogą mailową dnia
28.04.2021 r. na adres prezydent@um.kalisz.pl została udzielona odpowiedź drogą mailową w dniu
27 maja 2021 r. z adresu prezydent@um.kalisz.pl na adres ███████*, iż czynności w sprawie
zgodnie z kompetencją prowadzi Komenda Miejska Policji w Kaliszu (pismo SM-V-
420.174.2021).

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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