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Kosztów zarzqdzania dworcem multimodalnym w okresie maj-grudzień 2019
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W związku z przekazaną na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku przez Pana Burmistrza
Artura Kondrata informacją dotyczącą kosztów zarządzania dworcem multimodalnym oraz
w związku z podjętą na tej sesji uchwałą Rady Miasta, dotyczącą przekazania w dworca zarząd
sPÓłce SPGK, mam prośbę o wyjaśnienie kilku kluczowych spraw związanych z tym
zagadnieniem. Przekazana radnym informacja mówi o średnich kosztach miesięcznych
oscylująch w granicach 50 tys. miesięcznie, co daje sumę około 600 tys. złotych rocznie.
Ponieważ jest to kwota, która nie była zapisana w budżecie miasta na ten cel, chciałbym
zapytać:

1. Jakie koszty skłodałysię na średniq miesięcznq kwotę 50 tys. złotych. Proszę o
zestawienie uwzględniojqce wszystkie składowe tych kosztów, z przydzieleniem

konkretnych kwot do poszczególnych pozycji kosztowych.
2. Kto ponosił koszty zarzqdzania dworcem multimodalnym w okresie od maja do grudnia
2079 roku? Czy koszty te były kosztami spółki SPGM, co w sposób znaczqcy pogorszyłoby
jej wynik finansowy za 2079, czy też byĘ ponoszone przez budżet miasta Sanoka? Jeżeli
byĘ ponoszone przez budżet, to proszę o odpowiedź, na jakiej podstawie środki
finonsowe były przekazywane do spółki SPGM, Czy była zawarta umowa pomiędzy
miastem i SPGM? Jeżeli tak, to proszę o zołqczenie do odpowiedzi kopii umowy na
zarzqdzanie dworcem przez SPGM.
Dodatkowo na sesji pan burmistrz Kondrat poinformował o końcowej fazie negocjacji z SPGK
umowy na zarządzanie dworcem mulitimodalnym. W związku z przekazaniem od 01 stycznia
2O2O zarządu nad dworcem, na mocy uchwały Rady Miasta Sanoka, proszę o przekazanie wraz
z odpowiedzią na interpelację kopii końcowej umowy na zarządzanie dworcem pomiędzy
miastem, a spółką SPGK.
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