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Interpelacja 

Szanowna Pani Prezydent. 

W związku z przedstawionym mater iałem dotyczącym analizy działalności 

Miejskich Usług Komunalnych w Zgierzu sporządzonym przez Pana Jana 

Mirowskiego z dnia 27 maja 2011 r. proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

stosownych analiz, audytów ? 

2. Czy materiał spełnia wymogi określone w dziale VI ustawy o f inansach 

publ icznych w art. 272-296, oraz wytycznych wynikających z Rozporządzenia 

Ministra f inansów w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego z dnia 1 

lutego 2010 r.(Dz. U. Nr. 2 1 , poz.108.) ? 

3. Czy Pan Mirowski spełnia wymogi art.286 przywołanej ustawy o f inansach 

publ icznych ? 

4. Czy treść z łożonego sprawozdania z analizy spełnia wymogi Rozporządzenia 

przywołanego w pkt. 2. 

5. Dlaczego zapłacono za materiał, którego treść nie spełnia wymogów 

ustawowych ? 

6. Czy Pan Jan Mirowski przekazał sprawozdanie z analizy kierownikowi 

kontrolowanej jednostki zgodnie z § 25 ust. 1 przywołanego wyżej 

rozporządzenia ? 

1. W jakich podmiotach Pan Jan Mi rowsk i 'dokona ł w. ostatnich trzech latach 



7. Czy zgadza się Pani z autorem analizy, który operuje terminami „zysk", 

„s t ra ta" w odniesieniu do zakładu budżetowego ? 

8. Dlaczego w tabeli Nr. 2 na str. 3 brak kosztów funkcjonowania komunikacji 

t ramwajowej dot. 2008 r.? 

9. Czy zgadza się Pani z twierdzeniem zawartym w analizie, że kontrolerzy nie 

rozliczają się z wystawionych mandatów i być może dochodzi do nadużyć ? 

10. Czy zgadza się Pani z wyl iczeniami Pana Mirowskiego dotyczącego kwot 

wydatkowanych przez MUK na zabezpieczenie czystości przystanków (dot. 

str.6 analizy). 

11. Czy zgadza się pani z autorem analizy, że osoba wykonująca pracę na 

umowę zlecenie musi płacić podatek VAT ? 

12. Czy zgadza się Pani z uwagami zawartymi w przedstawionej analizie 

polegającymi na tym, że można zaoszczędzić około 1 min 400 tyś. złotych 

rocznie w budżecie miasta przystępując do postępowania przetargowego, 

które by wyłoniło innego przewoźnika Ustawa o transporcie zbiorowym taki 

tryb preferuje. 

13. Czy zgadza się Pani z tezą, że Markab powinien zapewnić miastu lub MUK 

możl iwość kontrolowania punktualności pojazdów komunikacj i miejskiej za 

pomocą GPS ? 

14. Czy władze miasta mają jakieś plany co do form dystrybucji biletów ? 

15. Jakimi przesłankami kierował się autor analizy twierdząc, że korzystnym 

będzie przekształcenie MUK w jednostkę o innym charakterze prawnym ? 

16. Dlaczego Pani Prezydent odebrała materiał z taką dużą ilością błędów ? 

A 

Z poważaniem r 
ięsok 


