Dariusz Jacek Legutowski
Radny Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 13.04.2021r.

Do
Janusza Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

INTERPELACJA / PYTANIE
nr 54/DJL/2021
Dotyczy: Pytania do Informacji o „Stanie mienia Miasta Zielona Góra” na dzień 31.12.2020 r.
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.
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania do Informacji o „Stanie mienia Miasta Zielona
Góra” na dzień 31.12.2020 r.
Str. 1. Dlaczego informacja obejmuje „wybrane składniki majątku” (przedostatnie zdanie), których
składników majątku nie obejmuje i dlaczego?
Str. 5. Z jakiego powodu wygaszono trwały zarząd na obiekcie stadion żużlowy? Stadion
lekkoatletyczny szt. 1 - „zmian nie zanotowano” - ulega z każdym rokiem degradacji, bieżnia
tartanowa uniemożliwia przeprowadzanie zawodów – kiedy doczeka się remontu? W informacji o
Stanie mienia Miasta Zielona Góra – czy to stadion lekkoatletyczny nowy czy zdegradowany – nie
ma znaczenia, bo to stadion lekkoatletyczny szt. 1.
Str. 6. Ile mieszkań komunalnych zamierza wybudować do końca swojej kadencji Prezydent
Kubicki? Ile rodzin oczekuje aktualnie na mieszkania komunalne i odrębnie na mieszkania
socjalne?
Str. 8. Tabela 2.3.5. Stan ilościowy wybranych składników mienia komunalnego (kto wybierał i
dlaczego właśnie te składniki?):
a) Brak informacji o kanalizacji deszczowej (jej długość, liczba wylotów do odbiorników,
b) liczba wpustów ulicznych, liczba studni kanalizacyjnych),
c) Brak informacji o miejskich fontannach,
d) Po co miasto „przetrzymuje” sieć wodociągową i kanalizacji ogólnospławnej (poz. 1 i poz.
2) zamiast przekazać ją do ZWiK Sp. z o.o. – są to urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
a Miasto nie jest przecież przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
e) Dlaczego oczyszczalnie ścieków (2 szt.) nie zostały przekazane do ZWiK Sp. z o.o.?
f) Oczyszczalnia ścieków w Łężycy - majątek zlikwidowanej w r. 2007 Spółki Ściekowej
ŁĄCZA w dacie zakończenia budowy to wartość ok. 100 mln zł, oczyszczalnia ścieków
OSTOJA w Ochli obsługująca ok. 50 domostw, majątek zlikwidowanego KZG w Zawadzie

– to obiekty o dużej wartości, wybudowane z pomocą środków unijnych – jakie umowy
regulują przekazanie tych obiektów w eksploatację do ZWiK Sp. z o.o. (bo Urząd Miasta
takich służb nie posiada)?
g) Czyją własnością jest suszarnia osadów ściekowych wybudowana przez UM na terenie
oczyszczalni ścieków w Łężycy – została przekazana na majątek ZWiK Sp. z o.o.? Czy
nadal pozostaje mieniem komunalnym?
h) Czyją własnością jest kolektor otwarty doprowadzający ścieki komunalne z miasta na
Oczyszczalnię w Łężycy?
i) Czyją własnością jest kolektor zamknięty odprowadzający ścieki oczyszczone z
Oczyszczalni w Łężycy do odbiornika?
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski

