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Pan

Ryszard Piasecki
Radny Gminy Sierakowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2020r. (data wplywu do tut. urzqdu 06.03.2020r) uprzejmie
informujq, 2e zgodnie z jego zawartoSciq merytorycznq zostalo ono potraktowane jako zapytanie

w rozumieniu art.24 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2OL9 poz.506 ze

zm.). Odnoszqc siq do pytafi uwzglqdnionych w w/w zapytaniu uprzejmie informujq:

OdpowiedZ na pytanie L

t6dZ klasy OMEGA (komplet) zostala sprzedana za kwotq 2O.OOO zl.

Zakupiono za ww. kwotq: 18 szt. zestaw6w szafek dla72 uczni6w, L2 szt. zestaw6w wieszak6w dla 78

dzieci przedszkolnych.

Odpowiedi na pytanie 2

Przed sprzeda2q zostala wykonana wycena

Warto5d oszacowano na kwotq 19.800 zt.

przez uprawnionego rzeczoznawce.

Odpowiedi na pytanie 3

Ogloszenie o zaproszeniu do skladania ofert w sprawie zakupu iodzi bylo dostqpne na stronach BIP

Gminy Sierakowice i stronie internetowej Szkoty Podstawowej nr 1 w Sierakowicach. Ka2dy m6gl
zlo|yt, ofertq w wyznaczonych terminach.

t6d2 klasy OMEGA wchodzila w sktad majqtku Szkoly Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, kt6rym za

zgodq Gminy Sierakowice dysponuje dyrektor szkoty.
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Pan Tadeusz Kobiela

W6jt Gminy

Sierakowice

Dot. Sprzedaiy lodzi klasy OMEGA

W zwiqzku z otrzymanq informacjqie l6di OMEGA zostata sprzedana w listopadzie
ubiegtego roku proszq o odpowiedz na nastqpujEce pytania:

L.Za iakq cenq zostala ta t6d2 sprzedana i ile szafek zostalo za tq kwotq zakupiono?

2.Czy zostata wykonana przed sprzedaiq wycena lodzi przez Rzeczoznawcq je6litona jakq

wartoS6 i poda6 nazwisko rzeczoznawcy ?

3.Dlaczego Dyrektor ZEAS nie zasiqgnqt opiniiw innym Klubie Szkolnym prowadzqcym
2eglarstwo /przecie2 odpowiada za koordynacjq dziatalnoSci pomigdzy Szkotami w tym
i zakupy szkolnego sprzqtu sportowego/,nie moie przecie2 powiedziei 2e nie zna
Pana L. Borkowskiego /trenera ieglarstwa i Kapitana JachtowegoZ.W./od prawie 20 lat
Prezesa UKS,,Wiking" Iub Pana trenera T. Zurka ?

Nadmieniam 2e sprzedai todzi nie zostata skonsultowana zZarzqdem Klubu

UKS,,Florek " i wedtug Mnie byta naduiyciem kompetencji przez decydent6w sprzedaiy.

Za zatatwieni.e mojej proSby w imieniu 2eglarzy wyra2am podziqkowanie.
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Trener Zeglarstwa
Kapitan Jachtowy 2. W.

1.Pan Miroslaw Kuczkowski Przewodniczqcy Rady Gminy Sierakowice

2.Pan Pawet Staszek Przewodniczqcy Komisji Sportu i Kultury Rady Gminy Sierakowice

3.Pan Lech BorkowskiPrezes UKS WIKING
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