
UCHWAŁA NR VIII/254/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
37 w Szczecinie

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133) 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę Pana na Komendanta Straży 
Miejskiej i Dyrektora Szkoły nr 37 w Szczecinie w zakresie opieszałych działań przy wielokrotnych 
zgłoszeniach dot. zablokowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 dostępu do otworów 
wentylacyjnych, w których przebywały siedliska ptaków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23.04.2019 roku Pan złożył za pośrednictwem platformy 
epuap skargę na Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie i na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 
w Szczecinie w związku z opieszałym podjęciem działań i narażaniem środowiska na stratę. Skarżący 
zarzucił ww. podmiotom brak odpowiedniej reakcji na wielokrotnie zgłaszane w dniach 22-26 marca 
2019 roku zablokowanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 dostępu do otworów wentylacyjnych, 
w których przebywały siedliska ptaków. Zdaniem Skarżącego Dyrektor SP 37 nie podjął 
natychmiastowej reakcji wobec zaistniałej sytuacji, a strażnik miejski przyjmujący zgłoszenie 
odmówił zarówno interwencji, jak i przyjęcia zgłoszenia w sprawie. Sprawą zajęto się dopiero po 
zgłoszeniu przez Skarżącego sprawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i mediów.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji RM w dniu 03 czerwca 2019 roku, na podstawie udzielonych wyjaśnień przez Z-cę 
Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności Urzędu Miasta - ustalono, że w dniu 23.03.2019 r. o godz.16:08 przyjęto telefoniczne 
zgłoszenie dot. zamurowania otworów wentylacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy 
ul. Rydla 6 w Szczecinie. Zgłaszający wskazał na odpowiedzialność pracowników wykonujących 
prace budowlane przy elewacji budynku szkoły. Zdaniem skarżącego w otworach wentylacyjnych 
miały przebywać ptaki oraz gniazda lęgowe gołębi. Dyżurny Straży Miejskiej podjął decyzję 
o skierowaniu w miejsce zdarzenia patrolu celem dokonania oceny stanu faktycznego. Z treści 
złożonych wyjaśnień przez strażników miejskich wynika, że na miejsku ok. godz.16:30 nie zastali 
pracowników wykonujących prace remontowe, ani tez podczas ograniczonych oględzin miejsca, 
nie potwierdzili spostrzeżeń osoby zgłaszającej zdarzenie.  Mając na względzie charakter zgłoszenia 
oraz ograniczone możliwości oceny zdarzenia w sobotę 23.03.2019r., za konieczne uznano 
powiadomienie strażników osiedlowych, aby w najbliższym dniu roboczym dokonać ponownego 
zweryfikowania i dokładnego rozpoznania sytuacji.  Po przeprowadzonych przez strażników 
osiedlowych o godz.8:10 dnia 25.03.2019r. w poniedziałek działaniach potwierdzono ustawione przy 
ścianie budynku szkoły rusztowanie budowlane. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono rozmowę 
z kierownikiem technicznym placówki, który oświadczył, że przeprowadzany remont nie obejmuje 
i nie ma nic wspólnego z zaślepianiem otworów wentylacyjnych. Wobec powyższego strażnicy 
zakończyli interwencję. Następnie, po przyjęciu przez rzecznika prasowego Straży Miejskiej w dniu 
26.03.2019r. zgłoszenia w tej samej sprawie od redaktora dziennika Kuriera Szczecińskiego 
niezwłocznie skierowano na miejsce dostępny patrol. Przybyła na miejsce Straż Miejska stwierdziła 
zaślepione otwory wentylacyjne w ścianie budynku ww. placówki oświatowej. W trybie 
natychmiastowym polecono usunięcie zabezpieczeń kratek na wlotach otworów wentylacyjnych, co 
wykonano w obecności interweniujących strażników. Usunięciu podlegały kratki oraz siatki 
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zabezpieczające ze wszystkich miejsc. O zaistniałej sytuacji powiadomiono Komisariat Policji 
Szczecin Dąbie.

Komisja zwróciła uwagę, że wszystkie odnotowane zgłoszenia w przedmiotowej sprawie zostały 
zakończone czynnymi interwencjami, więc zarzut bezczynności i opieszałości podjętych działań przez 
Straż Miejską w Szczecinie nie znajduje w tym przypadku potwierdzenia. Podjęte działania w dniu 
23 i 26.03.2019r zostały zakończone z uwagi na oświadczenie kierownika technicznego budynku 
szkoły o zakresie prowadzonych prac przy elewacji budynku. W takiej sytuacji brak było podstaw do 
kontynuacji dalszych czynności. Po otrzymaniu w dniu 26.03.2019r. kolejnego zgłoszenia w tej samej 
sprawie, Straż Miejska podjęła natychmiastową reakcję z jednoczesnym powiadomieniem Policji. 
W zakresie skargi na brak reakcji w sprawie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 Skarżący 
pismem z dnia 20.05.2019r. został poinformowany, że w kwestii nadzoru nad wykonawcą 
prowadzącym prace remontowe organem właściwym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. Natomiast w kwestii narażenia środowiska na stratę właściwym do zgłoszenia 
pozostawał Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie. Przy zgłoszeniu zdarzenia 
Skarżący wskazał na odpowiedzialność pracowników wykonujących prace remontowe przy elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej nr 37, którzy nie byli pracownikami zatrudnionymi w placówce 
oświatowej, ale w firmie zewnętrznej, która wygrała przetarg na przeprowadzenie remontu. Tym 
samym nie zachodzi tu podległość służbowa pod organ szkoły, ani też Rady Miasta.

W świetle powyższych ustaleń skargę Pana należy uznać za 
nieuzasadnioną. 

Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy 
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ 
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.    

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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