
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani w imieniu pani E. W. (zam. …), (…) radnej w latach 2014–2018, z prośbą o inter-

wencję w sprawie zbadania prawidłowości rozliczenia finansowego umowy zawartej przez Gminę Miasto 

(…) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…), dotyczącej zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszcza-

nia dróg i obiektów drogowych, a także letniego utrzymania czystości na terenie miasta (…) w sezonach 

2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 za okresy obejmujące miesiące: listopad 2016 r., grudzień 2016 r., 

styczeń 2017 r. oraz luty 2017 r. jak również rzetelności i kompletności dokumentacji dotyczącej tego rozli-

czenia. 

Z przekazanych informacji wynika, iż pani E. W. zwróciła się z wnioskiem z dnia 20 marca 2017 r. do 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w (…) o udostępnienie dokumentacji związanej z realizacją wymienionej 

umowy we wskazanych powyżej okresach. Ostatecznie pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. Miejski Zarząd 

Ulic i Mostów w (…) w formie elektronicznej przesłał pani E. W., po modyfikacji jej wniosku, skany doku-

mentów za styczeń 2017 r. Jednocześnie Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) wyjaśnił, że nie archiwizuje 

danych z systemów GPS pojazdów, danych monitorujących pokonywane trasy wraz z pracą pługa oraz posy-

pywarki. Informacje te, jak to zostało wskazane, są zabezpieczane na serwerach wykonawców, ale zostają 

usunięte po upływie miesiąca. 

Jednak pani E. W. twierdzi, że na podstawie umowy łączącej Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) z wy-

konawcą rozliczenia miały następować na podstawie dokumentów rozliczeniowych, w szczególności proto-

kołów odbioru oraz wydruków pochodzących z urządzeń GPS. Ponadto wykonawca zobowiązany był do 

sporządzania raportów dobowych, do których miały być dołączane również wydruki z GPS poszczególnych 

pojazdów. Budzi zatem wątpliwości to, jakie wydruki GPS były dołączane do dokumentów rozliczeniowych, 

jeśli nie te pochodzące z urządzeń GPS zamontowanych w pojazdach, zwłaszcza, jeśli Miejski Zarząd Ulic i 

Mostów w (…) utrzymuje, iż wydruki GPS dołączane były do raportów dziennych potwierdzających czas 

pracy pojazdów w danej dobie, a następnie na ich podstawie sporządzane były miesięczne raporty zbiorcze. 

Interwencje przeprowadzone w tej sprawie przez panią E. W. nie przyniosły rezultatu, a rzeczonych wy-

druków z GPS pojazdów za wskazane okresy nigdy jej nie udostępniono. 

Szanowna Pani Minister, takie postępowanie gminnej spółki utrudnia wykonywanie pani E. W. mandatu 

radnego oraz wzbudza słuszne podejrzenia co do rzetelności i prawidłowości dokonywanych w ramach wska-

zanej umowy rozliczeń. 

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym sposobu roz-

liczenia zimowego utrzymania oraz pozimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych, a także letniego 

utrzymania czystości na terenie miasta (…) we wskazanych okresach, proszę Panią Minister o zainteresowa-

nie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości 

przeprowadzenia kontroli mającej na celu zbadanie prawidłowości rozliczenia finansowego umowy zawartej 

przez Gminę Miasto (…) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w (…) dotyczącej zimowego utrzymania oraz po-

zimowego oczyszczania dróg i obiektów drogowych, a także letniego utrzymania czystości na terenie miasta 

(…) w sezonach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 za okresy obejmujące miesiące: listopad 2016 r., gru-

dzień 2016 r., styczeń 2017 r. oraz luty 2017 r. jak również rzetelności i kompletności dokumentacji dotyczą-

cej tego rozliczenia. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


