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Prezydent Miasta Stargard
Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89

e-mail: urzad Q©um.stargard.pl

Stargard, dnia 01.10.2018 r.
Pani Mariola Łada-Siwiec
Radna Rady Miejskiej
w Stargardzie
Znak sprawy: TK-1.0232.5.2018.2
Dotyczy: ERM.0003.59.2018.3 z dnia 10.09.2018 r.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą przyłączenia do sieci wodociągowokanalizacyjnej nieruchomości przy ul. Magnoliowej w Stargardzie uprzejmie informuję, że część
sieci jest własnością

osób

prywatnych,

na

którą jest zawarta

umowa

na

dostawę

wody

i odprowadzenie ścieków. Właściciele tej części sieci w 2015 r. odstąpili od umowy dotyczącej
jej odsprzedaży. Tym samym przedmiotowa sieć stanowi własność prywatną. Przedsiębiorstwo
przychyliło się do prośby inwestorów prywatnych i wyraziło zgodę na rozwiązanie zawartej
umowy.

Na podstawie umowy z dnia 23.06.2017 r. pomiędzy inwestorem prywatnym a MPGK
Sp. z o.o. została wybudowana

inna część sieci, którą właściciel zobowiązał się odsprzedać

Spółce MPGK Sp. z o.o. Zgodnie z $10 tej umowy zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór
ścieków zostało uzależnione od realizacji zawartych zobowiązań, w szczególności odpłatnego
przekazania wybudowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Spółce, w zakresie
niezbędnym dla przyłączenia nieruchomości do sieci.
Prezydent Miasta jako Zgromadzenie Wspólników swoją funkcję nadzorczą realizuje
poprzez organ nadzorczy
działalność Spółki.

spółki jakim jest Rada

Otrzymują:
1)

Adresat

2)

Pan Marcin Przepióra
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie,

3)

TK-lL.2 a/a
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Nadzorcza,

która

na

bieżąco

kontroluje
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Mariola Łada-Siwiec
Radna Rady Miejskiej

w Stargardzie
Znak sprawy: TK-1.0232.5.2018.3
Dotyczy: ERM.0003.59.2018.1 data wpływu 28.09.2018

W odpowiedzi na interpelację w sprawie zarzutu o rzekome nieprzestrzeganie ustawy o
samorządzie gminnym w zakresie obowiązującego terminu odpowiedzi na interpelacje radnych (wg
pani radnej 14 dni), uprzejmie informujemy, iż przepis na który powołuje się pani radna, dokładnie art.
24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym

w chwili obecnej

nie obowiązuje.

Będzie miał swoje zastosowanie od nowej kadencji. Stanowi o tym art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Wobec
powyższego uprzejmie informujemy, iż odpowiedzi na interpelację radnych
realizowane są w oparciu o brzmienie 8 57 ust. 5 Statutu Miasta Stargard zgodnie, z którym odpowiedzi
na interpelacje radnych udziela się w terminie 21 dni.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję,

iż wobec

powyższych

drugą część pani interpelacji cyt.: „proszę o wskazanie
rzeczy...” jest bezzasadna.

faktów

i wyjaśnień

osób odpowiedzialnych

Z
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2.

Pan Marcin Przepióra Przewodniczący Rady Miejskiej

3.

TK-l.3a/a

na

za zaistniały stan

SEKRETARZ
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