
UCHWAŁA NR IX/281/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 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, Dz.U. z 2019 r. poz. 60, poz. 730, 
poz. 1133), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę Pana na bezczynność Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2018r.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 maja 2019 r. Pan zam. w Szczecinie przy ul. , 
złożył skargę na bezczynność Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w zakresie 
udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2018r. w sprawie nienależytych warunków panujących 
w filii nr 54 MBP Promedia przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie. Przedmiotowa skarga 
dotyczyła uwag i braku kontroli w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla czytelników 
korzystających z filii. Skarżący w swoim piśmie (emailu) z dnia 01.12.2018r. skierowanym do 
Miejskiej Bibiolteki Publicznej w Szczecinie, poprosił o podjęcie interwencji w sprawie stale 
przybywających w filii MBP przy al. Wojska Polskiego 2 osób bezdomnych, które korzystają z tego 
miejsca jak z przytułku, a przy tym znacznie pogarszają warunki samym czytelnikom w tym dzieciom 
i młodzieży szkolnej.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji RM w dniu 17 czerwca 2019 roku – na podstawie udzielonych wyjaśnień przez Pana 
Krzysztofa Marcinkowskiego – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie  -  ustalono, 
że Informacja nadesłana przez Skarżącego w dniu 01.12.2018r. nie została w żaden sposób 
zignorowana. Z uwagi na to, że Skarżący nie podał w emailu adresu korespondencyjnego i nie był 
czytelnikiem MBP nie udzielono odpowiedzi pisemnej, ale zgodnie z prośbą Skarżącego podjęto 
interwencję w podniesionej sprawie.  Z uwagi na to, że w okresie zimowym kwestia przybywających 
w siedzibach MBP osób bezdomnych jest stałym problemem, za każdym razem pracownicy MBP 
niezwłocznie zgłaszają do służb miejskich: Straży Miejskiej i Policji tego typu zdarzenia. Sami 
pracownicy filii natychmiast reagują w sytuacjach zagrożeń oraz wszelkich utrudnień dla czytelników. 
Dyrektor MBP przedstawił wystosowane do Straży Miejskiej, Komisariatu Policji Szczecin-
Śródmieście pisma w sprawie podjęcia pilnych interwencji w celu wyeliminowania dyskomfortu 
zarówno dla czytelników jak i pracowników MBP ze strony niepożądanych osób przebywających 
w punktach MBP. W trudniejszych przypadkach MBP korzysta także z usług firmy ochroniarskiej, 
gdzie sytuacje wymagające poważnych interwencji mają charakter incydentalny. Trwałe rozwiązanie 
tego problemu nie leży w kompetencjach Dyrektora MBP, ale ww. służb miejskich, do których ten 
problem został zgłoszony. Wobec czego Dyrektor MPB w Szczecinie nie pozostał bezczynny wobec 
zgłaszanych przez stronę skarżącą uwag w funkcjonowaniu filii.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że działania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Szczecinie w tej sprawie były zgodne z obowiązującym prawem, wobec czego brak jest podstaw do 
uznania skargi za zasadną.
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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.    

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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