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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych 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 2019r. poz. 60, poz.730,
poz. 1133 ) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę złożoną przez Pana
wraz z grupą
mieszkańców na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie w zakresie
realizacji zadań Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego „Różane Ogrody II” i „Różana Fontanna”
oraz zaniedbania nad zrealizowanym zadaniem „Różane Ogrody w Kijewie”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 19 maja 2019 roku Pana
wraz z grupą mieszkańców złożył
skargę na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie w realizacji zadań
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego „Różane Ogrody II” i „Różana Fontanna” oraz zaniedbania
nad zrealizowanym zadaniem „Różane Ogrody w Kijewie”.
W ocenie Skarżących powyższe zadania nie zmierzają do finalizacji, pomimo dokonanych ustaleń
i akceptacji autorów zadań w kwestii kształtu inwestycji. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
nie zawarł żadnych umów z wykonawcami, a zadania zatrzymały się w fazie projektowej. Kolejny
zarzut bezczynności dotyczy utrzymania wykonanego już zadania pn. „Różane Ogrody w Kijewie”.
Skarżący zwrócili uwagę, że nasadzone róże są bardzo zaniedbane, zachwaszczone. Ponadto
występują tam spore ubytki w nasadzonej roślinności, co jest spowodowane brakiem podlewania
młodych roślin.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków
i Petycji RM w dniu 17 czerwca 2019 roku – na podstawie udzielonych wyjaśnień przez Dyrektora
Zarząd Usług Komunalnych w Szczecinie ustalono, co następuje:
1) W odniesieniu do zadania „RÓŻANE OGRODY II” - pomimo działań podjętych przez Zakład
Usług Komunalnych nie można było wyłonić wykonawcy rzeźby, z uwagi na brak
zainteresowania oferentów wykonaniem zadania. ZUK kilkakrotnie kierował zapytania w tej
sprawie, jednakże albo złożone oferty przekraczały wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania albo nie było w ogóle odpowiedzi ze strony potencjalnych
wykonawców. Długi czas trwały także uzgodnienia z inicjatorami SBO oraz z potencjalnym
rzeźbiarzem na temat samego pomnika. W roku 2018 odbyło się kilka spotkań w tej sprawie.
Aktulanie wykonawca rzeźby został wyłoniony, a umowa została przekazana do podpisu przez
Prezydenta Miasta Szczecin.
2) W odniesieniu do zadania „RÓŻANA FONTANNA” - na etapie opiniowania projektu SBO
Zakład Usług Komunalnych informował o tym, że realizacja zadania powinna być przewidziana
na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej
kolejności dokumentacji projektowej, a następnie robót budowlanych. ZUK otrzymał środki
finansowe na realizację tego zadania pod koniec stycznia 2019 r. Po przeprowadzeniu procedury
wyłonienia wykonawcy, w dniu 05.03.2019 r., zawarta została umowa na wykonanie
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dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy przypada na dzień 03.07.2019 r. Faza
projektowa jest czasochłonna ze względu na konieczność zebrania niezbędnych dokumentów
formalnych celem jej realizacji np. pozyskanie warunków przyłączeniowych wody, kanalizacji,
energii elektrycznej; zlecenie wykonania mapy do celów projektowych, otrzymanie decyzji na
wycinkę i nasadzenia drzew itd. Wnioskodawcy projektu SBO na bieżąco są informowani o etapie
postępu prac projektowych. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wszelkich
niezbędnych zgód i pozwoleń, Zakład przystąpi do wyboru Wykonawcy robót budowlanych
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
3) W odniesieniu do zadania „RÓŻANE OGRODY W KIJEWIE” - róże nasadzone w ramach
realizacji ww. zadania poddawane są regularnej pielęgnacji. Aktualnie po wykonanych
oględzinach terenowych w maju ZUK wykonał kolejną pielęgnację róż (odchwaszczenie wraz
z mulczowaniem) oraz ich oprysk. W kwietniu zastosowano ich nawożenie. Pojedyncze ubytki
roślin (od strony ul. Kurzej) wynikają z kradzieży roślin, a nie braku ich pielęgnacji. Ubytki
zostaną uzupełnione do końca czerwca bieżącego roku.
W świetle powyższych wyjaśnień skargę złożoną przez Pana
wraz
z grupą mieszkańców na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
należy uznać za bezzasadną.
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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