
UCHWAŁA NR XL/1176/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i poz. 860), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani (firma Eko-Pal z siedzibą w Szczecinie 
przy ul.  w zakresie bezczynności Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie 
dot. udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2018 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 marca 2018 roku Pani  Eko-Pal z siedzibą w Szczecinie przy 
ul. złożyła skargę (przekazaną pismem z dnia 12.03.2018 r. za pośrednictwem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego) na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie 
udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2018r. złożone  do Urzędu Miasta w dniu 09.01.2018 
roku.

Podczas postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego na posiedzeniu 12 kwietnia 2018 roku 
w sprawie przedmiotowej skargi przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony 
Środowiska RM ustalono, że pismo Skarżącej z dnia 05 stycznia 2018r. dotyczyło zastrzeżeń 
w sprawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Wykoszenie traw na obszarze o łącznej pow. 37,4840 ha znajdujących się na terenie ujęć wody 
oraz nasypie rurociągu miedwiańskiego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. 
W związku z tym, że przeprowadzony przez Spółkę przetarg opierał się jedynie na przepisach 
Kodeksu cywilnego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy art. 35 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Ponadto w zakresie merytorycznym pismem z dnia 20.03.2018r. Wydział 
Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przekazał skargę do organu właściwego tj. rady 
nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W konsekwencji Rada Miasta rozpatrywała skargę jedynie w zakresie braku odpowiedzi na pismo. 
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że przedmiotowa odpowiedź została wysłana za 
pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 26.02.2018 roku, po wcześniejszym uzyskaniu informacji od 
Zamawiającego, co spowodowało wydłużenie terminu. Odpowiedź została odebrana przez Skarżącą 
08.03.2018 roku.

Z uwagi na powyższe skargę roku Pani  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.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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