
UCHWAŁA NR LVI/795/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 września 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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 zbadaniu skargi wniesionej przez pana ███████* na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
w Kaliszu 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 31 maja 2022 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w przedmiocie niewydania skierowania do schroniska 
dla bezdomnych.  

W toku procedowania skargi Zespół spotkał się z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kaliszu. 

Po przeanalizowaniu przedmiotowej skargi oraz załączonych do sprawy dokumentów stwierdza 
się, że skarga jest bezzasadna. 
 W dniu 30 sierpnia 2022 r. Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza 
spotkał się z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Na spotkaniu pani dyrektor 
przedłożyła dwa dokumenty tj. decyzję z dnia 03 stycznia 2022 r. oraz decyzję z dnia 15 kwietnia 2022 r. 
Pierwsza decyzja dotyczyła skierowania Skarżącego w terminie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. do 
Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Słupi pod Kępnem. Druga decyzja stwierdza wygaśnięcie 
decyzji z dnia 03.01.2022 r., ponieważ Skarżący podjął leczenie i przebywał w szpitalu. Pouczono Stronę 
o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  
 Ponadto pani dyrektor nie ma uprawnień ani tym bardziej możliwości skierowania bezdomnego 
do Schroniska w Warszawie jak żąda pan ███████*. Podejmowane rozmowy ze Skarżącym w 
sprawie wyjaśnienia problemu, kończą się agresją skierowaną w stronę urzędników.  
Mając powyższe na uwadze, stwierdzono iż skarga  jest bezzasadna.   

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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