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Dotyczy: Jak się wydaje pieniądze w ZWiK

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. 

Jak się wydaje pieniądze w ZwiK:

1. Mija prawie rok od przekazania 500 000 zł przez Wodociągi do ZKŻ Stelmet na akcję „Pij
wodę z kranu”. Ponieważ Wodociągi nie prowadzą działalności charytatywnej, zasadnym
jest  sprawdzenie,  jakie  korzyści  osiągnęła  Spółka  wydając  te  środki.  Czy  akcja  ta  ma
przełożenie na wzrost ilości sprzedanej wody i odprowadzanych ścieków?

2. Czy prawdą jest, że taka sama kwota ma być - w podobny sposób - przekazana koszykarzom
Stelmetu?

3. Jaki  był  koszt  remontu  fontanny  z  „kolorową  wodą”  przy  pl.  Bohaterów?  Jaką  część
kosztów remontu poniosło Miasto Zielona Góra a jaką ZWiK ? Definicyjnie żadna fontanna
nie jest urządzeniem wodociągowym, więc dlaczego ZWiK się nimi zajmuje?

4. Jaki  był  koszt  wynajęcia  przez  ZWiK  firmy  zewnętrznej  do  przygotowania  wniosku
taryfowego na lata 2021-2023? Czy firma ta wywiązała się należycie z tego zadania, skoro
poprzednia  taryfa  obowiązywać miała  do  28  maja  br.  a  obowiązuje  nadal?  Jaka  jest  w
związku z tym kondycja finansowa Spółki?

5. Z  Konta  Wodociągów  na  Facebooku  wynika  udział  pracowników  Zielonogórskich
Wodociągów  w  Pielgrzymce  na  Jasną  Górę.  Z  jakich  środków  pokryto  koszty  tej
pielgrzymki? Czy pracownicy udali się na tą pielgrzymkę pieszo czy zostali na Jasna Górę
zawiezieni? Ile Spółkę kosztowała ta pielgrzymka? Ilu pracowników brało w niej udział?
Jak rozliczono czas pracy pracowników biorących udział w tej pielgrzymce?

6. W jakim trybie  Zielonogórskie  Wodociągi  kupują  samochody elektryczne  (informacja  z
konta na Facebooku) realizując zapisy Ustawy o elektromobilności? W zakładce „przetargi”
strony internetowej ZWiK brak jakiejkolwiek wzmianki o postępowaniu, którego celem był
zakup takich samochodów. Ile (i jakich) samochodów elektrycznych zakupiono w r. 2021?
Ile postępowań przeprowadzono?

7. Jaki był koszt „siłowego rozwiązania” sporu granicznego z właścicielem działki sąsiadującej
z działką na której mieści się siedziba Spółki Wodociągowej przy ul. Zjednoczenia 110a?
Czy nie było możliwe rozwiązanie tego sporu polubownie lub sądownie?

8. Jaki  jest  koszt  przeprowadzania  w  Wodociągach  w  br.  cyklu  szkoleń  pn.  Akademia
przywództwa  ZWiK?  W  jakim  trybie  wyłoniono  Wykonawcę  tego  przedsięwzięcia?  Z



jakich środków finansowane jest to przedsięwzięcie?

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

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski


