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Sz. P. Maciej Kamiński
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Przemyślu
Klub Radnych ,,Prawo i Sprawiedliwość”

W odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego z dnia 21.04.2021 r. (data
wpływu do tut. Urzędu 26.04.2021 r.) w sprawie artykułu w lokalnym tygodniku z dnia
14.04.2021 r. dotyczącego wydarzeń w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Przemyślu poniżej podaję treść sprostowania, które ukazało się na łamach tygodnika w dniu
21.04.2021 r.:
,, Nie polega na prawdzie, że prezes spółki i jeden z członków rady nadzorczej wtargnęli
do pokoju głównej księgowej i wyciągnęli główną księgową z pokoju. Do zatrzymania głównej
księgowej doszło na korytarzu, po opuszczeniu przez nią pokoju. Nie doszło przy tym
do żadnego kontaktu fizycznego między osobami uczestniczącymi w zdarzeniu. Zatrzymanie
głównej księgowej nastąpiło na skutek słownego polecenia.
Nie polega na prawdzie, że na korytarzu wysypano całą zawartość torebki głównej
księgowej. Na stole, znajdującym się w korytarzu, doszło do sprawdzenia torby foliowej, tzw.
reklamówki, w której znajdowały się wynoszone przez księgową dokumenty.
Nie polega na prawdzie, że bezpośrednio po udaremnieniu wyniesienia dokumentów
prezes PWiK i członek rady nadzorczej zrobili prawdziwy kipisz w pokoju księgowej. Pokój
został zaplombowany, a po kilku dniach powołana przez prezesa PWiK komisja (bez udziału
prezesa) dokonała spisania z natury dokumentów, które znajdowały się w pokoju głównej
księgowej.

Żaden z organów ścigania – policja ani prokuratura – nie prowadzą postępowania
w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej głównej księgowej PWiK sp. z o.o. w Przemyślu
w związku ze zdarzeniem z dnia 19 lutego 2021 r.”.
W dniu 30 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PWiK sp. z o. o.
w Przemyślu. Jednym z punktów porządku obrad posiedzenia była informacja o działaniach
związanych z obroną wizerunku PWiK s p. z o. o. w świetle nieprawdziwych publikacji
prasowych.
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