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INTERPELACJA 43/2021/NMC

BUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO

Panie Prezydencie!

Od jakiegoś czasu na swoim profilu facebookowym nie zamieszcza Pan postów z zaawansowania

budowy kąpieliska miejskiego przy ul.  Stromej.  Czy zadeklarowane terminy są  zagrożone?  Na

dachu  budynku  zaplecza  parę  dni  temu  widać  było  jeszcze  gołą  więźbę  dachową.  Takie

zaawansowanie oznacza, że do stanu surowego zamkniętego jeszcze trochę brakuje, a z początkiem

lata basen miał być otwarty. Mieszkańcy Legnicy zaniepokojeni brakiem widocznych z zewnątrz

budowy postępów  zwrócili  się  do  mnie  z  prośbą  o  skierowanie  do  Pana  zapytania  w  formie

interpelacji.  W związku  z  tym,  że  to  Strefa  Aktywności  Gospodarczej  odpowiada  za  budowę

kąpieliska proszę  o przekazanie treści niniejszej interpelacji do Strefy Aktywności Gospodarczej

celem uzyskania  odpowiedzi  na  poniższe  pytania.  Tym samym kieruję  do  Państwa  dodatkowe

pytania wynikające z moich wątpliwości, o których kiedyś już Pana informowałem w rozmowie w

4 oczy, co do zasadności i opłacalności dla Gminy funkcjonowania tworu jak Strefa Aktywności

Gospodarczej. Proszę o odpowiedź na zadane pytania by rozwiać moje wątpliwości, lub utrwalić

mnie w obawach, że powołanie do życia spółki Strefa Aktywności Gospodarczej było przejawem

niegospodarności i marnotrastwem środków gminnych. Tym samym przyznaję, że głosowanie za

uchwałą  powierzającą  Strefie  Aktywności  Gospodarczej  zadania  budowy kąpieliska  miejskiego

było  błędem  moim  i  innych  radnych,  którzy  również  za  uchwałą  głosowali.  Uważam,  że  w

poszukiwaniu  oszczędności,  pełniąc  funkcję  gospodarza  miasta  powinnien  Pan  przystąpić  do

likwidacji  Strefy Aktywności  Gospodarczej  poprzez  usunięcie  z  niej  stanowisk  dyrektorskich  i

kierowniczych a zadania personelu pełniącego funkcje niezbędne do zarządzania terenem dawnego

lotniska  i  doglądaniem  inwestycji  budowy  kąpieliska  miejskiego  powierzyć  Wydziałowi

Gospodarki  Nieruchomościami i  Wydziału Inwestycji  przy ewentualnym transferze niezbędnych

pracowników z SAG do tych wydziałów.

Proszę o odpowiedź na 6 poniższych pytań.

1.  Czy basen zostanie otwarty  na czas  zgodnie  z  zadeklarowanym harmonogramem? Czy

Strefa  Aktywności  Gospodarczej,  której  miasto  powierzyło  budowę  basenu wywiąże  się  z

wykonania zadania w terminie?

2. Na czym polega działalność Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie budowy basenu,

skoro przecież inwestycji dogląda Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i z tego co wiem nawet

nie  jest  pracownikiem  Strefy  Aktywności  Gospodarczej?  (proszę  o  potwierdzenie  tej

informacji).

Jeśli 1 osoba jest w stanie zapewnić nadzór nad projektem to jaki jest sens utrzymywać całą

spółkę miejską do tego celu?

Przykładowo:  budowa  Galerii  Piastów,  w  której  uczestniczłem  o  łącznej  powierzchni

kilkudziesięciu  tysięcy metrów kwadratowych miała  JEDNEGO inspektora  nadzoru,  a  nie  całą

spółkę zadanie nadzorującą.

3.  Czym oprócz budowy basenu zajmuje się Strefa Aktywności Gospodarczej? Po co miastu taki

twór jak Strefa Aktywności Gospodarczej do zarządzania terenem dawnego lotniska skoro:– obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  na  tym  terenie,  więc

jakiekolwiek spekulacje  na  temat  warunków  zabudowy  z  potencjalnymi  zainteresowanymi

inwestycjami na terenie dawnego lotniska nie są potrzebne



– za wydawanie warunków przyłączenia do sieci gazowej odpowiada PGNiG– za  wydawanie  warunków  przyłączenia  do  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej

odpowiada LPWiK– za wydawanie warunków przyłączenia do sieci elektro energetycznej odpowiada Tauron– za wydawanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej odpowwiada ZDM– za zgody na budowy,  przebudowy zjazdów, zgody na zmiany sposobu organizacji ruchu

odpowiada Zarząd Dróg Miejskiej wraz z wydziałem Organizacji Ruchu.

Zatem jaką rolę pełni Strefa Aktywności Gospodarczej? Czym zajmuje się Strefa Aktywności

Gospodarczej? Jaki jest zakres obowiązków tej spółki?

4. Ile osób zatrudnionych jest w Strefie Aktywności Gospodarczej i na jakich stanowiskach?

Jaki jest podział obowiazków osób zatrudnionych w SAG.

5. Na co konkretnie przeznaczone mają być pieniądze w wysokości 426 460,00 zł przekazane

na 2021 rok przez Gminę Legnica dla Strefy Aktywności Gospodarczej? (wg aktualnej uchwały

budżetowej:  Wniesienie  wkładu  pieniężnego  do  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  Sp.  z  o.o.  w

Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy

wraz z infrastrukturą  -  Cel:  Rozwój infrastruktury usług kultury,  turystyki  i  sportu o  znaczeniu

ponadlokalnym).

6. Czy na powstającym kąpielisku miejskim nie powinna być  już  dawno posiana trawa na

terenach zielonych? Zaawansowanie budowy na to nie wskazuje. Nie posianie trawy na czas może

skutkować  koniecznością  wykonania  trawników z  rolki.  Trawnik  z  rolki  to  kwota  kilkukrotnie

większa za 1m2. Czy pozwolą Państwo wykonawcy na wykonanie trawnika z rolki i tym samym

wyrazicie zgodę na pokrycie kosztów dodatkowych wynikających z próby uniknięcia opóźnienia?

Jaki trawnik został uwzględniony w kosztorysie projektu - trawnik z rolki czy siany?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania poprzez Biuro Rady Miejskiej.


