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KTD.0003.26.2021                     Przemyśl, dnia 22 marca 2021 r. 

       Pan 

       Maciej  Kamiński 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

       w Przemyślu   
                                                  

 

         W odpowiedzi na interpelację z dnia 10 marca 2021 r. uprzejmie informuję, co 

następuje.  

 

Ad.1. Do dnia 28.02.2021 r. koszty utrzymania zimowego w sezonie 2020/2021 na 

podstawie wystawionych faktur wyniosły 2 001 323,24 zł. 

 

Ad.2. Na podstawie umowy wykonawczej in house z dnia 02.01.2015 r. zawartej 

pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Przemyśla, a Zakładem Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. zlecone zostały 

zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl mające charakter usług publicznych 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Umowa zawarta została na okres od 

02.01.2015 r. do dnia 31.12.2024 r.  

Szczegółowy zakres usług powierzonych w zakresie utrzymania zimowego  

i oczyszczania pozimowego zostały określone w załączniku nr 12 do przedmiotowej 

umowy. Wynagrodzenie za wykonane usługi przysługuje w formie ryczałtowej dla 

zadań całorocznych lub wg miesięcznego zestawienia wykonanych prac. 

Wynagrodzenie określane jest wg zaakceptowanej przez strony umowy kalkulacji 

dotyczącej określonych zadań wykazanych w załącznikach, które opracowywane są na 

każdy rok obowiązywania umowy. Kalkulacje z uwzględnieniem poszczególnych usług 

publicznych przedstawiane są corocznie do 1 września danego roku i podlegają 

akceptacji przez Prezydenta Miasta Przemyśla.  

 

Ad.3 W ramach akcji zima w bieżącym roku wystąpiły trudne warunki atmosferyczne,  

w trakcie których podjęta została decyzja o zwiększeniu ilości pojazdów 

wykorzystywanych do zimowego utrzymania nawierzchni jezdni dróg dla ulic 

nieujętych w Planie Zimowego Utrzymania w sezonie 2020/2021.  

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu w trybie udzielenia zamówienia publicznego, 

przeprowadził zapytanie cenowe, na podstawie którego wyłoniono dwóch 

wykonawców i z nimi zostały podpisane niezbędne umowy. Uzyskane stawki zbliżone 

były do kalkulacji Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu. Usługa dotyczyła 

interwencyjnego płużenia dróg w standardzie utrzymania III-V ciągnikami rolniczymi. 

Umowy zostały podpisane z firmą Roltir z Siedlisk oraz firmą Handlową An-Stal Anna 

mailto:kancelaria@um.przemysl.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zam%C3%B3wienia_publiczne


 
 

 
 

Chrzan z Przemyśla. Wartość faktur wystawionych do końca lutego 2021 r. przez 

Zakład Usług Komunalnych to kwota 1 985 268,24zł, natomiast podmiotów 

zewnętrznych łącznie 16 055,00 zł.  

Ad. 4 Akcja zimowego utrzymania obejmuje okres od dnia 01.11.2020 r. do dnia 

31.03.2021 r. Na chwilę obecną trwa pozimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta, 

stąd też trudno jest określić wysokość środków, jakie zostały wykorzystane. W budżecie 

miasta zabezpieczono kwotę  3 500 0000 zł, natomiast na koniec miesiąca lutego br. 

wykorzystano kwotę 2 001 323,24 zł. 

 

 

 

 
 
               PREZYDENT 

           MIASTA PRZEMYŚLA 

            (-) 

                Wojciech Bakun 

       (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)  

 
 
Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO. 
3. a/a. 


