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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie skargi na Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735, poz. 1491, poz. 2052)  Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana na nienależyte wykonywanie 
swoich obowiązków przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. 
Św. Kingi 2 w Szczecinie w zakresie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej – BIP. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 14 maja 2022 roku złożył za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do Rady Miasta Szczecin skargę na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków 
przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie w zakresie 
udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP. 

Skarżący zarzucił Dyrektorowi IV LO w Szczecinie brak wypełniania obowiązków ustawowych 
związanych z udostępnieniem informacji publicznej. Powołał się na art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej (dalej „udip”), gdzie dyrektor szkoły jako kierownik jednostki 
organizacyjnej gminy powinien zgodnie z art. 8 i art. 10 ww ustawy udostępnić informacje publiczne 
poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  Zdaniem skarżącego 
podmiotowa strona BIP organu nie zawiera wielu informacji wymaganych przepisami ustawy 
o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniem o Biuletynie Informacji Publicznej. 
Skarżący wskazał, iż w grudniu 2021 zwrócił się do Dyrektora szkoły z wnioskiem o uzupełnienie 
braków BIP. Dyrektor w ustawowym terminie udzielił odpowiedzi na wniosek i wskazał, iż szkoła 
pracuje nad nową wersją strony i w niej zostaną uwzględnione  sugestie skarżącego. Mimo tych 
zapewnień skarżący wskazał, iż do dnia dzisiejszego BIP nie został uzupełniony. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji RM, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022 roku w Szczecinie ustalono, że Pan Janusz 
Olczak - Dyrektor IV LO otrzymaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) w dniu 
09 grudnia 2021 roku wiadomość Skarżącego odczytał jako wniosek na rzecz ulepszenia organizacji 
i usprawnienia pracy placówki. Skarżący zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie kopii statutu 
szkoły, kopii regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz adresu skrzynki ePUAP. W dniu 11 grudnia 
2021 roku Dyrektor IV LO niezwłocznie odpisał Skarżącemu, iż pracuje nad nową wersją strony 
internetowej szkoły, przy której uwzględni jego sugestie. Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż strona szkoły 
spełnia wymogi „dostępności cyfrowej” – szczególnie podczas nauczania zdalnego. Całkowita zmiana 
strony internetowej szkoły w trakcie lekcji zdalnych podczas covid miałaby negatywny wpływ dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli pod kątem dostępności materiałów dydaktycznych na stronie. 
Reasumując, Dyrektor Szkoły postanowił, że dalsze zmiany dot. przebudowy strony internetowej 
szkoły ze względów organizacyjnych dokonane zostaną po zakończeniu roku szkolnego, gdyż szkoła 
nadal wspiera się serwisami pracy zdalnej współpracującymi z aktualną strona internetową. 

Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. 
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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.     

   
 Przewodniczący Komisji 

ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
 

Łukasz Kadłubowski  
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