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Interpelacje i zapytania radnych
Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Szanowny Burmistrzu, do pana mam pytanie, to pytanie będzie doszczegółowieniem pytania,
które zadał pan radny Pan Przewodniczący Tomasiak i ono mnie zdopingowało. Chodzi mi o
ten przetarg, w którym były dwa podmioty na obsługę podmiotów gospodarczych, gdzie PGK
złożyło ofertę sześć razy mniejszą niż drugi oferent i następnie zostało wyeliminowane z
powodu błędów formalnych. Właśnie chciałem spytać w związku z tym jak jest realizowany
przez pana Burmistrza nadzór właścicielski nad tym Przedsiębiorstwem, że dochodzi do
takich rzeczy? Nie chodzi mi o formalny nadzór bo wiadomo, że Rada Nadzorcza jest tym
organem, który to robi, ale w jaki sposób to robi technicznie? Czyli, czy są jakieś dyrektywy
pisemne? Ile razy się Państwo spotykacie i jakie mają wytyczne? Czy te wytyczne dotyczą
również polityki przetargowej? Przypominam Państwu, że PGK zabiera się za modernizację
oczyszczalni rzędu 60 mln. Jak nie potrafią złożyć dobrego przetargu, złożyć jakby
skompletować kilku dokumentów do prostego przetargu, to jak oni będą robić inwestycję
rzędu 60 mln. jakby poza naszą kontrolą, ponieważ jest to spółka kapitałowa nadzorowana
wyłącznie przez pana Burmistrza? Kończąc pytanie chciałbym, żeby Pan mi czy nam
odpowiedział jak techniczne jest to robione jeśli chodzi o nadzór właścicielski w odniesieniu
do tej Spółki?
BURMISTRZ
Pan radny Gregorowicz podniósł kwestię nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w tym
przypadku nad PGK-iem. Jest on w wielu formatach i wielokrotny, również w porozumieniu z
Radą Nadzorczą. Natomiast za poszczególne działania gospodarcze to odpowiada Prezes.
Burmistrz jako ten jedyny właściciel, jak Rada Nadzorcza, to analizuje działania Pana Prezesa
Spółki. Natomiast ja tutaj nie potrafię się odnieść, dlaczego w tym przetargu wyszło tak jak
wyszło, że został wykluczony. Będziemy o tym rozmawiać. Natomiast nadzór właścicielski
jest na pewno sprawowany.
I to chyba w tej grupie odpowiedzi, którą przyjąłem na siebie, to tyle. Poproszę Pana
Burmistrza Szumca, żeby dokończył odpowiedzi na pozostałe pytania.

