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W odpowiedzi na inter^celacje złoż:,łnaTłz?z ;?acnego r{ar-J,_i; §{iagta Sanolia Pana
Sławomira Miklicza w dniu C8.0l,20:]C i,. ij,:;Iył:zlł::, llosztó-"r, ,łz:.zeizali'ia d,,,gorcem
multimodalnym wyjaśniam, co nastepu.je:
Wydatki na podstawowe rneiia.,v ckr*sie ł:r lliia j tr:,wietnia io dlrla 31 grudnia
2019 r. były następujące; ?az - ._i.359.ii z::_ tllc;gia (jieli.ti./.zna - 78.L)37,15 zł,
woda - 3.828.23 zł.
Ponadto w tniesiącu pazczier:rili r_i 2019 l. na obleki:ie dwcrca. vi},\,J:larro oporniarowanie
wody ciepłej i zirnnei w pornieszczen]-,: restar.rac,i, ci,az z,,n5,l,vain;.
Wydatkowano na ten cei kwotę 4.305.ij[l z,..
Zamontowano i uruchorniona ulząazez:,.łJ tio <on,lłensowania lnccy bierne3. *a które
lvydatkowano kwotę 13.825,2C zl"
Ochrona obiektu drł,orca za:::i..,.rę-i:_l sie i,,r,,oia ]08.88j.5il ;:,-, łłezv,ręłzeTli?i<wotą
2.285,00 zł,

Wynagrodzenie zatrudr:ionegc ariaz l"),tzą,::. M;:.s;a pra;orł,lix,a załrkneio się kwotą
14.254,07 zł. Sprzątanie obiekti-l dwolca pl,zeci om;a:lie;l rvy;riosło Iż.?;ż9,!,iiz:;"
Zarzadzanie i Adminis:i,o,wanir: 3V},,crcetT. ,7.:s,.il_ ,,:.:iłie;:zcr,c ::a ol;tjsia,łie i;rnowy
wieloletniej Nr 92195 Sanockiemu ,jrzerjsiębiorsi,.,,,li (lrlspoo,arlli §{laszi:aniorvej Srr. z o.o.
Wynagrodzenie dla Społki zte;j.:: tytu,;; i:J, .],l,rt,sig] ,){1ł1::l }i.04.2Ci', : c,o ,jilil" 3:.':-Ż"2aI9 r.
wyniosło 72.277,5I zł.
Łącznie wydatki Z\,\iązeae .1] tŁ;1,:.],y.T,r.i:.ai:i ł\il,ł-tłżl,tiiri:.,::łjrire3c w- okresie
od miesiąca kwietnia do miesia.ca gr,;ci!;r
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92D5 z L,:Lir.28.'.ż,l',!r5 -: ń, silra,vvie,,.,in,,i6111,,,7,-3nia cąinności
związanych z Zarząderrl nad loiialarili .:,,-ieszKaia,17:,;, uzl,Tilcv,rynii " bud;u,i"riracll będących
własnościąkomunalną Gniny :iiiiasta :ł :l;:,- i:a,
ulnowa nr 234la9,201,9 rł si:t,:lrłle dosiai..,,r,.,,::,3t,tażLL i uruc:rcmienia urząclzeń do
umowa wieloletnia

kompensowania mocy biernej.
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Burmistrz Miasta §anoka
38-5oo Sanok, Rynek
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za]<resie zaruadzmia dworcem

umowa o świadczenie usług publicznych nr iOiCllżOż\ z dnia22.01.2a20

realizacji przez S.P.G.K.

zacń

multimodalnym przy ul. Lipińskiego

własnych ]tliasta
r,v

w

Sanoku.
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x Adresat
x Pan Sławomir Miklicz - Radny Rady Miasta
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v",wrv.sanok.pl, e-mail: unrsai:ok@um.sanok.pl
tel. ry 46 5z 8oo, fax l; 46 3o8 9o

