UCHWAŁA NR XXIII/712/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 listopada 2020 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. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz.1298) Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana
na Prezydenta Miasta w zakresie
nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wymiany uschniętych
nasadzeń przy ul. Felczaka w Szczecinie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 8 października 2020 roku Pan
zam. w Szczecinie przy
ul.
złożył skargę na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieudzielenia odpowiedzi
na pismo z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wymiany uschniętych nasadzeń przy ulicy Felczaka
(teren Szkoły Podstawowej nr 46) .
Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeprowadziła Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta, która na posiedzeniu w dniu 9.11.2020r. ustaliła, że Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta, niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowego pisma podjął działania polegające na
sprawdzeniu żywotności wskazanych we wniosku drzew. Przeprowadzona w sierpniu br. wizja
lokalna na terenie szkoły potwierdziła zasadność wniosku Pana
. Część
nasadzonych drzew, wykonanych w ramach zagospodarowania terenu przy wyremontowanym boisku
szkolnym faktycznie straciła żywotność. Wobec powyższego szkoła, jako administrator i zarządca
terenu we wrześniu br. zwróciła się do wykonawcy nasadzeń o wymianę nieprzyjętych, uschniętych
drzew. Zgodnie ze zobowiązaniem wykonawcy nasadzenia nowych drzew zostaną wykonane wiosną
przyszłego roku. W świetle powyższych ustaleń Komisja uznała, że potwierdzeniem załatwienia
wniosku Skarżącego było podjęcie przez zarządcę terenu szybkich działań zmierzających do wymiany
uschniętych egzemplarzy drzew. Pismo wnioskodawcy uznane zostało jako wniosek o podjęcie
interwencji, co niezwłocznie uczyniono.
Wobec powyższego skargę Pana

należy uznać za nieuzasadnioną.

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DE8FDE60-F588-424B-A618-03CBF78742A2. podpisany

Strona 1

