
UCHWAŁA NR LIX/847/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 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 Zarządu Dróg Miejskich 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 2022 r. poz. 2000 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez pana ███████* na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 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 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 26 października 2022 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga pana ███████* na 
dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.  
W toku procedowania sprawy, Zespół zapoznał się z korespondencją skarżącego oraz dokumentacją 
zgromadzoną w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.  
W skardze zostały sformułowane następujące zarzuty: 
1) bezpodstawne i niezgodne z prawem wydanie przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 
zarządzenia nr 23/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia badań i 
oceny wykonania przebudowy odcinków ulicy Olszowej i ulicy Sosnowej w Kaliszu, 
2) nieprzeprowadzenie przetargu na przebudowę odcinków ulic Olszowej i Sosnowej. 
W wyniku rozpatrzenia skargi Zespół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza uznał 
skargę za bezzasadną. 
Ad. 1). 
Zarządzenie nr 23/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 11.04.2011 r. w sprawie 
powołania Komisji dla przeprowadzenia badań i oceny wykonania przebudowy odcinków ulicy Olszowej 
i ulicy Sosnowej w Kaliszu zostało wywołane na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu 
Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Miasta 
Kalisza Nr 625/2001 z dnia 4 września 2001 r. Zarządzenie zostało zatwierdzone pod względem 
formalno-prawnym przez radcę prawnego.  
W związku z powyższym zarzut w zakresie bezpodstawnego i niezgodnego z prawem wydania przez 
dyrektora ZDM w Kaliszu ww. zarządzenia jest bezzasadny.  
Ad.2). 
Udzielenie zamówienia publicznego - postępowanie prowadzone było w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 - obowiązującej wówczas - ustawy z dnia 20 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz 1655 z późniejszymi zmianami. 
„Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.” 
Zarządzenie nr 23/2011 dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 11.04.2011 r., na które 
powołuje się skarżący, dotyczy wyłącznie powołania Komisji dla przeprowadzenia badań i oceny 
wykonania przebudowy odcinków ulic Olszowej i Sosnowej, której zadaniem było sprawdzenie uwag ze 
strony Zamawiającego co do wykonania robót (zamówienia). 
W tym zakresie Zespół stwierdza, że skarga jest bezzasadna.  
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 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta. 
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