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Pan
Stanisław Ociepa 
Radny Rady Miejskiej 
w Węgorzynie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.07.2020r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Węgorzynie: 31.07.2020r.) dotyczącą terminu usunięcia wad i usterek dla zadania budowa 
i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno, uprzejmie 
informuję, iż cały czas staramy się znaleźć firmę, która mogła by poprawnie wykonać roboty w celu 
usunięcia niniejszych wad.

Rozmowy były prowadzone między innymi z firmami, które budowały sieci kanalizacyjne 
w zakresie Aglomeracji II, te firmy nie wykazały zainteresowania naprawami. Prowadzone były także 
rozmowy z firmą, która dokonała napraw w 2018r. jednakże w związku z tym, że posiadają pełny 
portfel zamówień, na chwilę obecną nie są w stanie nam pomóc. Natomiast operator sieci proszony
0 pomoc w usunięciu usterek milczał lub dawał ceny zaporowe, które znacząco odbiegały od cen 
rynkowych.

Jedna z ostatnich prób znalezienia Wykonawcy odbyła się w dniu 15-16.07.2020^ kiedy 
to zostały wysłane zapytania ofertowe do czterech firm w celu zlecenia naprawy wad i usterek 
na kanalizacji wybudowanej w ramach Aglomeracji I. Niestety żadna firma nie złożyła oferty.

Aby usunąć wszystkie usterki i wady na Aglomeracji I potrzebna jest kwota ponad 1,4 min zł. 
W roku 2019 w budżecie gminy zostały zaplanowane środki jedynie w wysokości 200.000,00 zł, 
w 2020 roku to tylko 143.498,00 zł. Dodatkowo decyzją również Pana;jako radnego środki te zostały 
pomniejszone i były przenoszone z tego celu na inne. W roku 2018 w związku z tym, że były środki 
w budżecie ogłosiliśmy przetarg na końcowy etap usuwania usterek niestety nie wpłynęła żadna 
oferta. Wtedy zleciliśmy naprawę odcinków, których naprawa przyniesie największy efekt. 
W latach następnych nie było zabezpieczonych kwot na naprawę całości.

Ponadto w latach 2019 oraz 2020 Gmina Węgorzyno przeprowadziła jedne z najdroższych 
inwestycji w jej historii np. Budowa kanalizacji i wodociągu oraz zbiorników wody na SUW w ramach 
Aglomeracji II, Przedszkole, Świetlica w Kąkolewicach. Nie zrealizowanie ich w tym okresie wiązałoby 
się z utratą milionowych dofinansowań. W związku z powyższym trudno było wygospodarować 
l,4mln zł na naprawę Aglomeracji I. Nadal trwają sprawy sądowe o odszkodowania za nienależyte 
wykonanie zadania w ramach Aglomeracji I. Mam nadzieję, że odszkodowania otrzymamy
1 w przyszłych budżetach znajdą się środki na definitywne zakończenie usuwania wad usterek.
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