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INTERPELACJA

Radnego Gmiiy Świdnica

Jaterpe!aeja w sprawie przewozów pi./Siiicznych na tereiiie gminy Świdnica
Na podstawie art. 24 ustawy o sam.orządzie gm^ni-sym składani następiyącą iiiterpelację:
l. Czy prawdą jest, że w okresie międzyseyyjnym tj. od dnia 24.02.2021r do dnia
21.03.2021r, Gmina Swidmca dokonała płaUiości zaliczkowe] w wysokości 65%
wartości not księgowych. Jeśli tak, to:

a. najakiq podstawić prawnej i faktycznej?

b. czy taka decyzja została skonsultowa.nii z prawnikiem obsługującym, gminę
i jaka była j egc opinia?

c. kto podjął taką decyzję i na jakiej pudśtawie prawnej?

2. Czy prowadził Pan rozmowy z Zielonogórskim Związkiem Powiatowo-Gminnym
\v celu. rozwiazaiiia sporu dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego? Jeśli tak, to
jakie- ustalełiti! zostały podjęte między [.irzę(.ie;u Gniiiiy a ZZPG.
..1.

"'zy prowadził Pan rozmowy z firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Zielona Góra 8p. z o.o dotyczące lokalnego transportu zbiorowego? Jeśli tak, to jakie
ustalenia zostały podjęte między Urzędem Gminy a PK.S Zielona Góra Sp. Z o.o.?
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Świdnica, 25 maja 2021 r.
Tomasz Marczewski

Przewodniczący Rady Gminy Świdnica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przewozów publicznych
na terenie gminy Świdnica, uprzejmie informuję, że:
Ad. l Prawdą jest, iż Gmina Świdnica dokonała płataiości zaliczkowej w wysokości 65 % wartości not
księgowych za miesiące: gmdzień 2020, styczeń, luty, marzec 2021. Płatność nastąpiła w dniu 9
marca 2021 r. w kwocie łącznej 141.087,71 zł.
a) W związku z brakiem porozumienia z Zielonogórskim Związkiem Powiatowo-Gminnym w
sprawie rozliczeń w czasie pandemii COVID 19 dotyczącego zakupu biletów na dowóz dzieci
do szkół, po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz dokonanym rozeznaniem w

gminach ościennych. Gmina Świdnica dokonała płatności zaliczkowej w wysokości 65%
wartości not księgowych za ww. okresy.

b) Decyzja została skonsultowana w prawnikiem obshigującym Gminę Świdnica i w sytuacji
braku porozumienia z ZZPG została pozytywnie zaopiniowana.
c) Decyzje podjąłem jednoosobowo, celem zachowania płynności finansowej Związku.

Ad. 2 W dniu 18 lutego 2021 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Świdnica spotkanie z
przedstawicielami ZZPG celem wypracowania porozumienia, którego nie udało się wówczas
osiągnąć. W sprawie dalszych ustaleń, próbę ponownego wypracowania porozumienia podjęli
prawnicy obu jednostek, niestety, z negatywnym rezultatem.
Ad.3. Nie prowadziłem rozmów z firmą PKS Zielona Góra Sp. z o.o. dotyczących lokalnego
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