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INTERPELACJA
Radnego Gminy Świdnica

Interpelacja w sprawie przewozów publicznych na terenie gminy Świdnica
Na podstawie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym składam następującą interpelację:
l. Czy to prawda, że Gmina nie realizuje umowy o świadczenie usług publicznego
transportu zbiorowego zawartej z Zielonogórskim Związkiem Powiatowa - Gminnym,
w tym nie uiszcza lub nie uiszczała terminowo należności z not obciążeniowych, faktiir?
Jeśli tak, to dlaczego, na jakiej podstawie prawnej i faktycznej?
2. Czy to prawda, że Gmina Świdnica obciążyła Zielonogórski Związek Powiatowa Gmumy notaini księgowymi. Jeśli tak, to z jaką datą noty zostały wystawione, jakiego
okresu dotyczą, jakiej są wysokości, na jakiej podstawie prawnej oraz faktycznej
zostały wystawione na tę okoliczność?

3. Czy dokument obciążający ZZPG został zaopiniowany przez Skarbnika Gminy,
prawnika obshigującego Gminę, kierownika odpowiedniego referatu, a jeśli tak, to
jakiej treści są te opinie?
4. Czy to prawda, że Gmina zalega w płatności na rzecz ZZPG z tytułu realizacji
obowiązków wynikających z łączącej Gminy członkowskie umowy? Jeśli tak, to najaką
kwotę?

5. Czy to prawda, że Gmina zalega lub zalegała z opłacaniem składek członkowskich na
ZZPG, do czego jest zobowiązana na podstawie wiążących postanowień? Jeśli tak, to
dlaczego, na jakiej podstawie prawnej i faktycznej? Czy nie opłacanie składek zostało
zaopiniowane przez Skarbnika Gminy, prawnika obsługującego Gminę, kierownika
odpowiedniego referatu? Jeśli tak, to jakiej treści są owe opinie?
6. Gdzie powstają, przez kogo są przygotowywane, na czyje polecenie, na jakiej podstawie
prawnej i faktycznej, noty obciążeniowe wystawiane ZZPG? Czy noty te zostały
zaopiniowane przez Skarbnika Gmmy, pra\\Tuka obsługującego Gminę, kierownika
odpowiedniego referatu? Jeśli tak, to jakiej treści są te opinie?

7. Cz}r podejmując decyzję o wystawieniu not obciążeniowych dla ZZPG Pan Komisarz
zasięgnął opinii prawnej co do shiszności tych not? Jeśli tak, to kiedy taka opinia została
sporządzona i jaka jest jej treść?
8. Czy podejmując w/w działania Pan Komisarz przewidział możliwość zaprzestania
świadczenia usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Świdnica przez
dotychczasowego organizatora tego transportu? Jeśli tak, to czy może Pan wskazać
podmiot, który w takim przypadku będzie realizował to zadanie?
9. Czy zostały podjęte działania majce na celu wyjaśnienie Pańskich wątpliwości co do
słuszności obciążania Gminy Świdnica notami przez ZZPG? Jeśli tak, to kiedy i jakie?
10. Czy zostały przez Gminę podjęte rozmowy z władzami Zielonogórskiego Związku
Powiatowa - Gminnego oraz Zielonogórskich Przewozów Powiatowych Sp. Z o.o.
celem wyjaśniema wątpliwości co do not obciążeniowych wystawionych przez ZZPG?
Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to dlaczego?
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