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Interpelacja 

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej 

treści: 

W sprawie projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie 

miasta Sandomierza" w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa  

w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,    priorytetu I. Gospodarka wodno ściekowa,  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

Czy prawdą jest, że podczas realizacji tego projektu przeciwko PGKiM w Sandomierzu 

wytoczono sprawę sądową, której skutkiem jest nakaz zapłaty ok 230tys. zł. wraz  

z ustawowymi odsetkami? W jaki sposób zostanie pokryta ewentualną konieczność zapłaty? 

Czy rada nadzorcza PGKiM oraz pełnomocnik spółki (MAO), który odpowiada za całokształt 

realizacji w/w projektu prawidłowo dopełniają swoich obowiązków i podjęli czynności 

niezbędne i konieczne dla zakończenia projektu bez szkody dla spółki ? 

Proszę o informację jakie koszty poniesiono na zarządzanie w/w projektem przez jednostkę 

realizującą projekt (JRP), która  jest komórką organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Czy zakończono już realizację w/w projektu, a jeśli nie, kiedy spółka miejska PGKiM 

zamierza zakończyć i rozliczyć całość projektu ? 

Proszę o informację o wszystkich współczynnikach realizacji celów projektu, które miały 

zostać osiągnięte poprzez realizację projektu.  

Proszę o informację, ilu prezesów było opłacanych w przeciągu pierwszych trzech miesięcy 

2016roku?  

Czy prawdą jest, że w spółce PGKiM w Sandomierzu istnieją działy, które posiadają trzech 

kierowników i trzech pracowników? Jeśli tak, to proszę o wskazanie nazwy takiego działu? 

Jaką stratę przewiduje się osiągnąć przez PGKiM w Sandomierzu spółka z o.o. ? Czy są 

plany pokrycia ewentualnych strat spółki na koniec 2016r. ? 

Jestem zaniepokojony możliwością pojawienia się strat finansowych w spółce. Z uwagi na 

dobro pracowników i ochronę ich miejsc pracy proszę o przeprowadzenie stosownego 

audytu sytuacji w spółce, gdyż jako burmistrz jest Pan najważniejszym organem spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Z poważaniem 

Data: 13.04.2016r. 


