
UCHWAŁA NR LV/772/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 czerwca 2022 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 dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 
im. T. Kościuszki w Kaliszu. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po przeanalizowaniu skargi wniesionej przez pana ███████* na dyrektora II Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu pozostawia się skargę bez rozpoznania. 

§ 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 ustawy 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 4 marca 2022 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na dyrektora II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.  
 
W toku procedowania skargi Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza najpierw spotkał się 
z panem ███████*, a następnie z panią Marią Żubrowską-Gil - dyrektorem II LO im. Tadeusza Kościuszki w 
Kaliszu.   

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi oraz załączonych do sprawy dokumentów, stwierdza się co następuje. 

W skardze z dnia 24 lutego 2022 roku pan ███████* podniósł osiem zarzutów. Radca prawny Filip Żelazny w 
swojej opinii wydanej w dniu 9 marca 2022 r. wskazał aby zakwalifikować pismo jako skargę. Mając jednak na 
uwadze, iż jest to kolejna skarga tej samej osoby mecenas zaproponował porównanie zarzutów z poprzednimi 
skargami i ewentualnie poinformowanie pana ███████*, że kwestie poruszane w skardze były już 
przedmiotem analizy komisji. 

Po przeanalizowaniu wszystkich zarzutów, spotkaniu się ze skarżącym i panią dyrektor II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuki w Kaliszu, Komisja stwierdziła, że wszystkie podniesione 
nieprawidłowości były już przedmiotem poprzednich skarg, które zostały rozpatrzone przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji a szczegółowy opis znajduje się w uzasadnieniach do następujących uchwał Rady Miasta 
Kalisza: 

1) uchwała nr X/166/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana ███████* na dyrektora 
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu, 

2) uchwała nr XXV/412/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana ███████* na 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu, 

3) uchwała nr XXV/413/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana ███████* na 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu, 

4) uchwała nr XXIX/440/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana ███████* na 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.  

W związku z powyższym skargę z dnia 24 lutego 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia, zaznaczając, że 
skarżącemu przysługuje prawo rozstrzygnięcia wszelkich sporów w drodze postępowania cywilnego oraz 
postępowania karnego.   

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 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii 
Rady Miasta. 
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