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Mrągowo, dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 
 

Szanowny Pan 
Burmistrz Miasta Mrągowa 

Stanisław Bułajewski 
 

Za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mrągowie 

Henryka Nikonora 
  

 
 
 
Zgodnie z art. 24, ust. 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

994, 1000, 1349, 1434) w brzmieniu: Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy…. 
 
 
Dotyczy: Stanu realizacji inwestycji budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na 
terenie Miasta Mrągowa 
 

Szanowny Panie Burmistrzu,  
na „korespondencyjnej” sesji Rady Miejskiej w dniu 08 kwietnia 2020 r., złożyłem SMS-em na ręce 
Przewodniczącego RM  pytanie do Pana o następującej treści – „Chciałbym zapytać na jakim etapie 
jest temat inwestycji budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych? Czy zakończono 
wybór oferenta, co z podpisaniem umowy? Czy inwestycja jest zagrożona w związku z zaistniałą 
sytuacją?” 

Oczywiście jestem w stanie tu zrozumieć Panie Burmistrzu, że sama  forma sesji, zadawanie pytań w 
formule wysyłanych SMS-ów do Przewodniczącego, być może nieprecyzyjność przekazania pytania 
mogły być przyczyną takiej a nie innej odpowiedzi, której Pan udzielił mi i mieszkańcom. Dodam, że 
niestety odpowiedzi bardzo niezadawalającej i do której nie miałem już możliwości złożyć dopytania. 

Dlatego korzystając z trybu zapytania w formie interpelacji, jeszcze raz chciałbym poruszyć temat tak 
ważnej dla miasta i mieszkańców inwestycji. W związku z powyższym proszę o odpowiedz na poniższe 
pytania: 

1. Zamówienie publiczne dotyczące wyboru wykonawcy dla przedmiotowej inwestycji zostało 
opublikowane na BIP Mrągowo już 22.01.2020 r. i kilkukrotnie było przedłużane.  
Zawiadomienie o wynikach postępowania zostały ogłoszone w dniu 03.03.2020 r. i 
podpisane przez Burmistrza Tadeusza Łapkę. 
W związku z powyższym proszę o informację, dlaczego do dnia dzisiejszego nie została 
podjęta przez Pana decyzja dotycząca wyboru wykonawcy i podpisania z nim umowy na 
realizację inwestycji?  



Proszę o informację czy podpisze Pan umowę na realizację inwestycji z którymś z podmiotów 
wyłonionych w przetargu i kiedy czy też planuje Pan podjęcie innych działań? 
Tym bardziej, że obie oferty mieszczą się w kwocie, którą Urząd Miasta zaplanował na 
podmiotową inwestycję. 
 

2. W zapytaniu ofertowym z dnia 12.07.2019 r., które dotyczyło wyłonienia podmiotu 
pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa  
i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa”, wiemy iż w 

dniu  13.08.2019 r. (Znak: OP.271.7.2019) zostało opublikowane zawiadomienie o 
wyborze Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego INSPEC Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 10-118 
Olsztyn, na wspomnianego inwestora zastępczego, które podpisał Pan osobiście. 
W związku z powyższym proszę o odpowiedź jakie działania podjął w imieniu UM w 
Mrągowie inwestor zastępczy od podpisania umowy do dnia dzisiejszego? Tym bardziej, że 
kwota wynikająca z zamówienia to suma 215 496,00 zł. 
Jednocześnie proszę o udostępnienie elektronicznej kopii podpisanej umowy pomiędzy UM 
w Mrągowie a inwestorem zastępczym na wykonanie zadania. 
 

3. Proszę o podanie informacji dotyczącej daty ważności projektu budowlanego przedmiotowej 
inwestycji. 
 

4. Proszę o podanie daty ważności pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. 

 

5. Proszę o podanie ostatecznej daty, do której inwestor (UM w Mrągowie) musi rozpocząć 
realizację inwestycji przez wyłonioną w przetargu firmę by nie stracić przyznanych środków 
zewnętrznych na przedmiotową inwestycję 
 

Liczę tym razem na pełna i wyczerpująca odpowiedź na naszą interpelację. 

 
Z wyrazami szacunku w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 

 
 

Waldemar Cybul 

 

Link: 

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/zamowienie/246/budowa-i-przebudowa-glownych-
kolektorow-deszczowych-na-terenie-miasta-mragowa.html 
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