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DSK-IX.1711.2.2015

Bialystok, /) grudnia 2015 r.

Pan Andrzej Ostrowski
Dyrektor
Zarz4du M ienia Komunalnego
w Bialymstoku

WystEpienie pokontrolne

W Zanqdzie Mienia Komunalnego w Biatymstoku (zwanego dalej ZMK),

pzy ul. Gen J6zefa Bema, w okresie od 19 czerwca 2015 r. do 26 listopada 2015 r,
przeprowadzono kontrolq problemowq w zakresie wykonania dodatkowych robot
budowlanych przezZarzqd Mienia Komunalnego w postaci budowy parkingu na dzialkach

wskazanych do zbycia o numerach geodezyjnych 636/10 i 636/12, polo2onych

w Bialymstoku przy ul. Kazimierza Pulaskiego w obrgbie 7 - Scianka, podczas realizacji

inwestycji budowy drogi na dzialce 636/8 w obr. 7. KontrolA objqto okres od maja 2012 r.

do dnia kontroli, a jej wynik paedstawiono w protokole z 26 listopada 2015 roku.

1. Celem kontroli bylo sprawdzenie sposobu prowadzenia przezZanEd Mienia Komunalnego

w Bialymstoku zadari w pzedmiocie dodatkowych rob6t budowlanych w postaci budowy
parkingu na dzialkach wskazanych do zbycia, o numerach geodezyjnych 636/10 i 6361t2,
polo2onych w Bialymstoku przy ul, Kazimierza Pulaskiego, w obr. 7, podczas realizacji

inwestycji budov'/y drogi na dzialce 636/8.

2. Kontrofi poddano akta spraw prowadzonych przez Dzial Inwestycji i Referat Zamdwiei
Publicznych dotyczqcych miqdzy innymi budowy parkingu.

Stwierdzono nastqpujqce uchybienia:

1. Akt notarialny Rep. A Nr 1963/12 z 16 maja 2012 r. zawierajqcy obciq2enie Gminy

Bialystok do przystosowania do cel6w komunikacyjnych dzialki 636/8 i zarzAdzenie

Nr 2144172 Prezydenta Miasta Bialegostoku z 5 czerwca 2012 r. upowa2niajqce

Dyrektora ZMK do wykonania remontu drogi wewnqtrznej na dzialki Nr 638/8
oraz do dysponowania nieruchomo6ciq na cele budowlane nie dawaly mozliwoSci

rozszerzenia zakresu prac - w aktach brak jest dokumentu rozszerzajEcego treie
uoowa2nienia.

2. Inwestycja zostala rozszerzona o remont chodnika i budowg parkingu na dzialkach

636/10 i 636ltl Zapis na metryce dokumentu, dolqczonej do o5wiadczenia

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo6ciq na cele budowlane

z B sierpnia 2012 r. (podpisanego przez Zastqpcq Prezydenta Miasta A. Meyera)

zawiera oznaczenie spravvy: ,,remont drogi osiedlowej i chodnika dz. 63618,6361I0,
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636/11 Pulaskiego 99-103", natomiast zgloszenie budowy/rob6t budowlanych

z 9 sierpnia 2012 podpisane pnez J. Tymiiskiego zostalo rozszezone o budowg

8 miejsc parkingowych i utwardzeniem terenu na dzialce Nr 636110 - w aktach

sprawy brak jest dokument6w potwierdzajqcych zgodq Prezydenta Miasta na budowg

I miejsc parkingowych i utwardzenie terenu na dzialce 636/10.

3. Zapisy postanowienia Nr URB-III.6724.1.L34.20L2 z 20 lipca 2012 t. o zaopiniowaniu

podzialu dzialki Nr 636/11 wskazywaly przeznaczenie nowo wydzielonej dzialki

do zagospodarowania wsp6lnie z dzialkq sqsiedniE Nr 636/10, pod zabudowq

budynkiem, a nie m6wily o peeznaczeniu ww. dzialek pod parking. Sprawq

Nr lTliLl2zlzl}ll2lLl z 9 sierpnia 2012 r., dotyczqcq zlecenia

geodecie uprawnionemu Wojciechowi Robertowi Mojsak opracowania projektu

podzialu dzialki Nr 636ltl, prowadzil ten sam Dzial, kt6ry w tym samym czasie

zajmowal siq postqpowaniem dotyczqcym wylonienia wykonawcy na remont drogi

i budowq parkingu na terenie obejmujqcym ww. dzialki - powyzsze Swiadczy o braku

przeplywu informacji w dziale prowadzqcym oba postqpowania.

2 grudnia 2015 r. przedlozono do podpisu Panu Andzejowi Ostrowskiemu, Dyrektorowi

Zarzqdu Mienia Komunalnego w Bialymstoku, protok6l z kontroli problemowej. Pismem

DK.GR.0910.32.2015 z 7 grudnia 2015 r., Dyrektor Tarzqdu Mienia Komunalnego odm6wil
podpisania protokolu kontroli problemowej paeprowadzonej w Zarzqdzie Mienia

Komunalnego w Bialymstoku w zakresie wykonania rob6t budowlanych na dzialkach

o numerach ewidencyjnych 638/8, 636/10 i 636lll pey ul. Kazimieaa Pulaskiego

99, 1Ol i 103 w Biatymstoku wobrqbie 7-Scianka.
Odnoszqc siq do pzedstawionych wyja5niei stwierdzam co nastqpuje.

Jednostka kontrolowana nie pzedstawila kontrolujqcemu dokument6w potwierdzajqcych

zlozenie obietnic przez Wladze Miasta, dotyczqcych uporzqdkowania i zagospodarowania

terenu wok6l budynk6w (remont chodnik6w i budowa miejsc postojowych), Odpowiedzi

na interpelacje Radnego Rady Miejskiej Bialegostoku Michala Karpowicza

o numerach RO.0057/5/9/09 z 72 maja 2008 r., DO.005717109 z 20 kwietnia 2009 r,,
ORN-L0003.9.2011 z 3 lutego 2011 r, oraz ORN-I.0003.188.2012 r. z 72 czerwca 20L2 r.
odnosily sig wylqcznie kwestii remontu drogi wewnqtrznej usytuowanej pomiqdzy

wielorodzinnymi budynkami nr 97,99, 101 i 103 przy ul.Pulaskiego w Bialymstoku,
podobnie w korespondencji kierowanej do mieszkaric6w. Jedynie w pi5mie

IT-Jfl0nll27l20l2 z IL.O6.20LZ r. Zanqd Mienia Komunalnego poinformowal

Pana Miroslawa Krukowskiego, zamieszkalego w budynku pzy ul. Kazimieaa Pulaskiego 99,

o zawarciu umowy na projekt remontu drogi i chodnik6w przy budynkach

Pulaskiego 99-103.
Pelnomocnictwo w sprawie wykonania remontu drogi wewngtznej, udzielone

Dyrektorowi ZanEdu Mienia Komunalnego Zanqdzeniem Nr 2l44ll2 Prezydenta Miasta

Bialegostoku z dnia 5 czerwca 2012 r., dotyczylo wylqcznie pzeprowadzenia remontu drogi

wewnqtrznej na dzialce 636/8 i zostalo paeslane pismem DSK-XII.7125.515.2011 celem

slu2bowego wykorzystania.
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Polecenie podzialu nieruchomoSci oznaczonej jako dzialka nr 636/11 wrazzzalqczonym
ostatecznym postanowieniem URB-III.6724.1.t34.2012 z 20 lipca 2012 r., przeslano

pismem DSK-IV.7125.515.2011 z 30 lipca 2012 r., natomiast Specyfikacjq Istotnych
Warunk6w Zam6wienia wraz z opisem pzedmiotu zam6wienia oraz innymi zalqcznikami

oraz ogloszenie o zam6wieniu ZMK umie5cilo 21 sierpnia 2012 r. w Biuletynie Zamdwieri

Publicznych, na stronie internetowej ZMK oraz wywiesilo na tablicy ogloszei w Zarzqdzie

Mienia Komunalnego, wyznaczajqc termin skladania ofert na 5 wzeinia 2012 r.

ReasumujAc budowa miejsc parkingowych na dzialkach wskazanych do zbycia

o numerach geodezyjnych 636/10 i 636172, polo2onych w Bialymstoku ptzy ul. Kazimierza

Pulaskiego, w obr.7, podczas realizacji inwestycji budowy drogi na dzialce 63618, wykonana

w ramach Srodk6w finansowych pneznaczonych na remont drogi, byla dokonana

bez stosownego pelnomocnictwa udzielonego w formie zarzqdzenia Prezydenta Miasta

Bialegostoku.

W zwiqzku z powy2szym zalecam zwr6cenie szczeg6lnej uwagi na posiadane umocowania

i ich tre6i oraz stosowania ich w postqpowaniach prowadzonych pnez Zarzqd Mienia

Komunalnego w Bialymstoku.

ZobowiQzujq Pana do niezwlocznego, nie p62niej ni2 w terminie 30 dni od daty otzymania

niniejszego wystqpienia pokontrolnego, wykonania zalecenia pokontrolnego

i powiadomienia o sposobie jego vvykonania.
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