Protokół

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ
z dnia 21 marca 2019 r.
Stan Komisji SWiP - 5 radnych

Obecnych - 5 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:
1.

Sprawy organizacyjne:
a.

Otwarcie posiedzenia;

b. Stwierdzenie prawomocności obrad;
c.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa.

3. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 21 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ. Otworzył je i poprowadził radny Mateusz Nalej,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ. Powitał uczestników spotkania
i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 3.

Pani Jadwiga Nowakowska, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, odczytała

odpowiedź na pismo mieszkańca, który złożył skargę. Odniosła się w nim do zapisów regulaminu
funkcjonowania placówki, ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie Czytelni, co do którego

wątpliwości zgłaszał skarżący. Wyjaśniła, że warunkiem korzystania z Czytelni jest zdeponowanie

u dyżurującego bibliotekarza karty bibliotecznej, którą czytelnik odbiera po zwrocie wszystkich
materiałów. Wspomniała o stanie technicznym placówki, co skarżący również podniósł w swoim

piśmie, oraz o planowanym przeniesieniu Centrali do innych pomieszczeń.
Obecny na posiedzeniu Komisji skarżący stwierdził, że uniemożliwiono mu korzystanie

z Czytelni bez okazania karty bibliotecznej. Poinfonnował, że niemal rok korzystał z Czytelni,
codziennie czytając gazety. W tym czasie wpisywał numer swojej karty bibliotecznej w rejestrze i nikt

nie wymagał od niego okazania karty. Po przeniesieniu Czytelni na parter budynku odmówiono

mu udostępnienia czasopism bez okazania karty. Zwrócił uwagę na zmianę lokalizacji regału
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z czasopismami, a także argumentował, że wolny dostęp do czasopism oznacza, że każdy może
korzystać z gazet i nie powinien musieć okazywać karty.

W toku dyskusji odwołano się do znaczenia zapisu o wolnym dostępie do czasopism,
do przepisów związanych z koniecznością noszenia dokumentów potwierdzających tożsamość lub

z brakiem tej konieczności, a także do statusu czasopism jako zbiorów bibliotecznych. Poruszono
temat przemieszczenia regału, co związane było z reorganizacją, oraz bezpieczeństwa zbiorów.

W głosowaniu członkowie Komisji uznali skargę za bezzasadną 4 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 2.
Pani Natalia Kłem, Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, przypomniała stan

faktyczny, który omawiany był podczas rozpatrywania poprzedniej skargi mieszkańca, a także

przybliżyła pisma, które złożył on po tym, jak jego skarga została uznana przez Radę Miasta
za bezzasadną. Podkreśliła, że skarga była wówczas bezprzedmiotowa w związku z podpisaniem
ze skarżącym umowy najmu na nowy lokal w ramach poprawy warunków.

W toku dyskusji dociekano, czy mieszkaniec zamieszkuje w nowym lokalu, a także co jest

meritum jego skargi. Rozważano kontekst użycia słowa „ugoda”, jak również uznano, że pisma

mieszkańca nie wnoszą nic nowego do sprawy, w związku z czym pozostaną bez rozpatrzenia.
Stanowisko Komisji zostało przyjęte 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymuję się”.

Ad 4.
Poruszono kwestię pisma mieszkańca, w którym zwracał się on o informacje w trybie dostępu
do informacji publicznej. Przypomniano również o petycji mieszkańców dotyczącej zmiany nazwy

ul. gen. Fieldorfa - Nila na ul. Jedności Robotniczej. Dyskutowano nad rozpoczęciem procedury
uchwałodawczej w tej sprawie, przypomniano też argumenty podnoszone przez obie strony dyskusji.

Ad 5.

Radny Mateusz Nalej, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ,
podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ

Radny Mateusz Nalej
Protokół sporządziła: Dorota Rdest
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMŻ - 21.03.2019

2

