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65-424 Zielona Góra

INTERPELACJA / PYTANIE
nr 49/DJL/2021

Dotyczy:  Przebudowa przepustu cieku wodnego Dłubnia w rejonie ul. Mokrej na Osiedlu 
Jędrzychów w Zielonej Górze

Szanowny Panie Prezydencie, 

w oparciu o art.  24 ust.  3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie. 

22 grudnia 2020r. odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra. W trakcie obrad radni
klubu  Koalicji  Obywatelskiej  złożyli  28  wniosków  zmiany  w  Projekcie  Uchwały  Budżetowej
Miasta Zielona Góra na rok 2021. Podczas głosowania pominięto jeden wniosek radnych naszego
klubu, czym naruszono § 6 pkt 7 uchwały Rady Miasta Zielona Góra Nr XXV.240.2015 z dnia 24
listopada  2015  r.  w  sprawie  określenia  trybu  prac  nad  projektem uchwały  budżetowej  Miasta
Zielona Góra. Mianowicie nie poddano pod głosowanie wniosku nr 7 -  „Przebudowa – przepust
cieku wodnego Dłubnia w rejonie ul. Mokrej na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze”.  W trakcie
sesji Rady Miasta do wniosku nie odniósł się również Prezydent Miasta Zielona Góra

W odpowiedzi  na  zapytanie  radnych  Regionalna  Izba  Obrachunkowa w Zielonej  Górze
pismem nr RIO.II.K.613.7.2021 z dnia 4 lutego 2021r. wskazała, że zgłoszony zarzut naruszenia
ww. uchwały jest zasadny. Tym samym RIO stwierdziła, że ww. wniosek powinien zostać poddany
głosowaniu. 

Kolegium  Izby  na  posiedzeniu  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  stwierdziło,  że  pominięcie
jednego z wniosków do projektu uchwały budżetowej jest naruszeniem prawa, ale nie stanowi jego
istotnego naruszenia. 

Z analizy pisemnych wyjaśnień w tej sprawie otrzymanych przez RIO od Skarbnika Miasta
wynika, że środki finansowe (wydatki bieżące) na utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym także
„cieku Dłubnia” - zostały uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok. 

W związku z powyższym, uwzgędniając wyjaśnienia ze strony ZWiK Sp. z o.o., RIO
uznała,  że zgłoszony wniosek nr 7 do projektu uchwały budżetowej będzie realizowany.

W związku z ww. informacją proszę o odpowiedź:
1. Kiedy nastąpi  realizacja przebudowy przepustu cieku wodnego „Dłubnia” w rejonie ul.

Mokrej na Osiedlu Jędrzychów w Zielonej Górze? 
2. Czy zgłoszone zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym

przez mieszkańców? 

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.



 Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski


