
Legnica, dnia 15.03.2021 r. 

RM.0003.3.2021.XII 

 

Pan  

Jarosław Rabczenko 

Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy 

 

W odpowiedzi na interpelację nr 43/2021 dotyczącą budowy kąpieliska miejskiego przez Spółkę 

Gminną – SAG sp. z o.o. w Legnicy i zadane pytania informuję co następuje: 

Ad. 1. Czy basen zostanie otwarty na czas zgodnie z deklarowanym harmonogramem? (…)  

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez SAG sp. z o.o. prace przebiegają zgodnie 

z zawartą umową. W chwili obecnej nie posiadamy wniosku wykonawcy o propozycji zmiany 

terminu zakończenia robót. 

Ad. 2. Na czym polega działalność SAG w zakresie budowy basenu, skoro jest Inspektor 

Nadzoru Bud. I nie jest pracownikiem Spółki Jeśli 1 osoba jest w stanie zapewnić nadzór 

nad projektem to jaki jest sens utrzymywać całą spółkę miejską do tego celu?(…) 

Działalność spółki SAG w zakresie budowy basenu jest tylko jednym z zakresów działalności 

spółki. Natomiast jeśli chodzi o realizację zadania polegającego na przebudowie basenów 

przy ul. Stromej spółka występuje w roli Inwestora czuwając nad przebiegiem tego zadania 

inwestycyjnego. Nadzór nad procesem inwestycyjnym nie ogranicza się jedynie do nadzoru 

w rozumieniu przepisów budowlanych, który to pełni wyłoniona w postępowaniu 

przetargowym firma specjalizująca się w pełnieniu nadzoru budowlanego dysponująca na 

potrzeby tego zadania grupą inspektorów branżowych (w zakresie konstrukcyjnym, 

sanitarnym, elektrycznym). 

Poza nadzorem stricte budowlanym niezbędne jest w interesie inwestora zapewnienie 

nadzoru w zakresie zarządzania projektem, koordynowania prac prowadzonych przez 

generalnego wykonawcę i rozliczania jakości jego pracy oraz zgodności z umową. 

Ponadto spółka na potrzeby tego zadania przeprowadziła postępowanie w celu zapewnienia 

finansowania w postaci programu emisji obligacji, który to program oparty na kolejnych 

emisjach a następnie rozliczaniu i dokonywaniu spłat również wymaga obsługi przez spółkę, 

raportowania na potrzeby banku, itp. 

Ad.3. Czym oprócz budowy basenu zajmuje się SAG? Po co miastu taki twór do zarządzania 

terenem dawnego lotniska (…) 

Administrowanie i zarządzanie terenem dawnego lotniska przez SAG realizowane jest 

w dwóch obszarach: 

-administrowanie terenem stanowiącym własność gminy, 

-zarządzanie obiektami stanowiącymi majątek Spółki. 



Roczne sprawozdania o działalności SAG sp. z o.o. jak i pozostałych Spółek, w których Gmina 

posiada udziały przekazywane są radnym Rady Miejskiej w „Informacji o wynikach 

finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy” w miesiącu wrześniu, każdego roku.  

Ad.4. Ile osób jest zatrudnionych w SAG i na jakich stanowiskach? (…) 

Zatrudnienie na dzień sporządzenia odpowiedzi wynosi: 7,5 etatu, w tym: 

STANOWISKO 
LICZBA 

ETATÓW 

Prezes Zarządu 1 

Główny Księgowy 1 

Koordynator ds. technicznych 1 

Koordynator ds. dzierżaw i inwestycji 1 

Specjalista ds. Administracyjnych 1 

Pracownik obsługi technicznej  2 

Pracownik ds. utrzymania czystości 0,5 

 

• W odniesieniu do Pana propozycji likwidacji  stanowisk dyrektorskich i kierowniczych, 

informuję, iż takowe nie występują w strukturze organizacyjnej Spółki SAG. 

Ad.5. Na co konkretnie przeznaczone mają być pieniądze w wysokości 426.460 zł 

przekazane na 2021 rok przez Gminę dla SAG? 

Zgodnie z Uchwałą Budżetową jak i zapisami WPF kwota rekompensaty w wysokości 

426.460 zł przeznaczona będzie na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji 

basenowej: 

• Koszty inwestycji do czasu uruchomienia: 40.000 zł 

• Odsetki od obligacji:  385.700 zł 

Ad.6. Czy na powstającym kąpielisku nie powinna być już posiana trawa? (…) 

Umowa z generalnym wykonawcą zawiera zapis zobowiązujący wykonawcę do 

zagospodarowania terenu zielonego z wykonaniem trawników darniowaniem pełnym. 

Zgodnie z planem wykonawca przystąpi do tego zakresu prac od 15 marca br. Wykonawca 

nie wystąpił z wnioskiem o zgodę na wykonanie nawierzchni z trawy z rolki. Żadne dopłaty 

do nawierzchni trawiastej ułożonej z rolki nie są przewidywane.  

z up. Prezydenta Miasta 

 

Jadwiga Zienkiewicz 

(Zastępca Prezydenta) 

Do wiadomości: 
1. Pan Piotr Niemiec Radny Rady Miejskiej Legnicy. 
2. Wydział Organizacji Kadr i Kontroli. 
3. a/a. 


