
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy:   MZUK-TU.017.4.2022 

Dotyczy: Odp. na korespondencję nr MZUK.1364.2022 - tytuł : GBO - realizacja 
zadania pn. "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Ciesielskiej w 
Gliwicach" 

Szanowni Panowie, 

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 9 stycznia 2022r. w sprawie realizacji zadania pod 

nazwą „Budowa skweru rekreacyjno sportowego przy ul. Ciesielskiej 

w Gliwicach”, Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że zgodnie 

z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020r. nr PM – 2470/2020 w sprawie 

organizacji Budżetu Obywatelskiego, załącznik nr 3 oraz uchwałą nr II/26/2018 Rady Miasta 

Gliwice, jest to zadanie jednoroczne finansowane do wysokości przyznanych środków. Z 

ramienia Miasta Gliwice realizację zadania powierzono Miejskiemu Zarządowi Usług 

Komunalnych. Po przeprowadzeniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej a 

następnie wyłonienia wykonawcy zadania, z powodu istotnego przekroczenia planowanej kwoty 

odstąpiono od realizacji, o czym powiadomiono Radę Dzielnicy pismem nr MZUK.36783.2021 z 

dnia 9 listopada 2021r. 

Następnie dnia 1 grudnia 2021r. Dyrektor MZUK, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, 

poinformował Pana *                            pismem nr MZUK.41496.2021 o możliwości realizacji 

zadań w latach przyszłych, w przypadku wystąpienia oszczędności na innych zadaniach 

inwestycyjnych. Korespondencję przesłano na adres *                , o godz. 12:15.     W związku z 

powyższym, informowanie przez Pana *                      opinii publicznej oraz Radnych Rady 

Miasta bez załączania pełnej korespondencji jest wprowadzaniem osób trzecich w błąd. 

Z poważaniem 

Tadeusz Mazur  

Dyrektor MZUK 

(-) podpisano elektronicznie 
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Gliwice, 19.01.2022r. 

nr kor.  MZUK.2302.2022 

Sz.P. 

Łukasz Chmielewski 

Tomasz Tylutko 

Radni Rady Miasta Gliwice 
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Kopia: 

1. I Zastępca Prezydenta Miasta

2. Biuro Rady Miasta

3. MZUK a/a

*  Wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Osoba dokonująca wyłączenia Anna Ciekańska (Biuro Rady Miasta)


