BRM. 0003.43.2016

Kraśnik, dnia 3 czerwca 2016 r.

Pan
Piotr Iwan
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 kwietnia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: „zwrócił się do Prezesa KPWiK-u z zapytaniem o elektroniczne odczyty
wodomierzy. Te wodomierze od kilkunastu lat są zamontowane w spółdzielniach i świetnie
zdają egzamin. Mieszkańcy mają taką korzyść, że nie trzeba wchodzić do mieszkań, odczytuje
się zdalnie. W drugiej interpelacji dopytał czy są takie sygnały i ewentualnie czy można z tym
coś zrobić, że ostatnio odnotowuje się na instalacji wody bardzo duże ciśnienie. Ci, co mają
solary odczuwają, że często uruchamia się ten zawór bezpieczeństwa i wtedy jest zalecane
samodzielne montowanie jakiś urządzeń dławiących. Zapytał czy nie można byłoby tego
robić z punktu KPWiK-u jako działanie automatyczne? Mieszkańcy dają sygnały, że w nocy,
kiedy ciśnienie się zwiększa to np. dolnopłuki potrafią się otwierać i jest niepotrzebna
ucieczka wody, która nabija na wodomierze.”
Odpowiedź: Odpowiedź na interpelację została udzielona na sesji Rady Miasta Kraśnik.
Treść interpelacji 2: „Następnie zapytał Burmistrza jak zakończyła się sprawa zwrotu
pieniędzy Norwegom za Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej?”
Odpowiedź: W związku ze skazaniem przez Sąd Rejonowy w Kraśniku wyrokiem karnym w
dniu 29 marca 2012 r. byłego Burmistrza Miasta Kraśnik Pana Piotra Czubińskiego
za nieprawidłowości polegające na niewłaściwym zarządzaniu i korupcji podczas realizacji
projektu „Centrum współpracy Polsko – Ukraińskiej” realizowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (Umowa Finansowa nr PL 0401) Władza Wdrażająca Programy
Europejskie zażądała zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Burmistrz Miasta Kraśnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie następujące decyzje Ministra Infrastruktury i Rozwoju:
1. Decyzja znak: DPT-VI-6353-3-BJ/13 z dnia 21 marca 2014 r. utrzymującą w mocy
decyzję Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie wezwania skarżącego jako Beneficjenta do zwrotu środków w kwocie
459 094,90;
2. Decyzja znak DPT-VI-6353-4-BJ/13 z dnia 21 marca 2014 r. utrzymująca w mocy
decyzję Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie wezwania skarżącego jako Beneficjenta do zwrotu środków w kwocie
2 300 855,99 zł.

W dniu 30 czerwca 2014 r. do Urzędu Miasta Kraśnik wpłynęły następujące doręczenia
odpisu odpowiedzi na skargę Ministra Infrastruktury i Rozwoju: znak: DPT-VI-6353-3-BJ/13 z
dnia 27 maja 2014 r. oraz DPT-VI-6353-4-BJ/13 z dnia 27 maja 2014 r.
W dniu 19 sierpnia 2014 r. Miasto Kraśnik złożyło wniosek o wstrzymanie wykonania
zaskarżonych decyzji : DPT-VI-6353-3-BJ/13, DPT-VI-6353-4-BJ/13 z dnia 21 marca 2014 r. do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Rozprawa przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się w dniu 29 października 2014 r.
Wyrok (Sygn. akt V SA/Wa 1270/14) zapadł w dniu 5 listopada 2014 r. w którym WSA orzekł
o uchyleniu zaskarżonych decyzji, wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji
do czasu uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na
rzecz Gminy Miejskiej Kraśnik kwotę 11 791 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania
sądowego.
W dniu 23 grudnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju złożył do Naczelnego Sądu
Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie. W związku z powyższym Miasto Kraśnik złożyło odpowiedz na skargę Ministra
Infrastruktury i Rozwoju.
Do dnia sporządzenia odpowiedzi na niniejszą interpelację Naczelny Sąd Administracyjny w
Warszawie nie wyznaczył terminu rozprawy.

