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Wójt Gminy Świdnica
Świdnica, 23 lutego 2021 r.
RO.0003.1.2021
Daniel Mazurkiewicz

Radny Gminy Świdnica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.01.2021 r. w zakresie odpowiedzi na
pytania 2,3 i 4 uprzejmie informuję, iż nie przewiduję zastosowania rozwiązań
alternatywnych w zakresie dowozu dzieci do szkół. Nie przewiduję również możliwości
zaprzestania świadczeń usług transportu zbiorowego przez ZZPG.
W dniu 15 lutego 2021 r. złożyłem do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu stanowiącego naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie doraźnej kontroli w

Urzędzie Gminy Świdnica w związku z przekazaniu w 2020 r. na rzecz Zielonogórskiego

Związku Powiatowo-Gminnego, a docelowo - Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp.
z o.o. - środków Gminy Świdnica w łącznej kwocie 191 .855,88 zł tytułem zakupu biletów
miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół z terenu Gminy, w sytuacji, gdy wskutek
pandemii Covid-19 przewozy dzieci do szkół nie były przez przewoźnika realizowane.
W dniu 18.02.2021 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Zielonogórskiego Związku
Powiatowe Gminnego, z p. Liliaimą Krajewską, Prezesem Zarządu ZZPG i Robertem

Sidomkiem - Członkiem ZZPG, w obecności prawników Urzędu Gminy Świdnica i ZZPG,
celem wyjaśmenia powstałych wątpliwości w zakresie not obciążeniowych. Mając na
uwadze z jednej strony złożone zawiadomienie do RIO, a z drugiej zachowanie płynności
finansowej ZZPG, a przede wszystkim Zielonogórskiej Komunikacji Powiatowej Sp. z o.o.,

kancelaria prawna obsługująca Gminę Świdnica przygotowuje porozumienie, które

umożliwiałoby bieżące, finansowe zaliczkowanie dla ZZPG w związku z dowozem dzieci do
szkół, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez RIO.

Szanowny Panie Radny, deklaruję chęć współpracy podczas rozwiązania niniejszego

problemu, pozostaję do dyspozycji w zakresie powyższego tematu, a o wszystkich
rozstrzygnięciach będę informował na bieżąco.
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Urząd Gminy

ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

68327-31-15
68327-31-27

urzadsw@swidnica.zgora.pl
www.swidnica.zgora.pl

