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Pan Jozef Nowicki 

Prezydent Miasta Konina 

lr.--4'̂  Mi.;j;Vki w Kotiinie Plac Wolno^ci 1 
^'•mo Rady Miasta 

r' • w ^inin: ...loOU; U>fer^ 62-510 Konin 

INTERPELACJA 

Dotyczy: 

- Tramwaju Wodnego ,,Pociejewo 1,..." 

SzanowTiy Panic Prezydencie, zwi^zka z artykulem, ktory ukaz^ si? w najnowszym wydaniu 
Przeglqdu Koniiiskiego ,>Iiasto kupi tramwaj wodny od... swojej spolki?", chcialbym 
poznac odpowiedz na istotne pytania, ktore z pewnosciq^ nurtuj^ mieszkancow naszego 
Miasta, po zapoznaniu sie z powyzszym artykulem, jak i rowniez Radnych Prawa i 
Sprawicdliwosci. 

Pjtania: 

1) Czy to prawda, ze koszty ,,lodzi motorowej" wyliczane sq na ,,grubo ponad 350 
tysi?cy" ? i o tak^ cen? wnioskuje MOSIR ? 

2) Jak to si? ma do wczesniejszych wyliczen i zapewnieh o duzo nizszej cenie niz ta 
wspomniana powyzej? Przypomn? ze na X l l I Sesji w dniu 30 wrzesnia 2015 roku 
mowil Pan Prezydent o 180 tysi^cach. 

3) Czy Pan Prezydent posiada biznes plan z przeprowadzon^ kalkulacjq kosztow 
wynikajacych z realizacji tak innowacyjnego pomyshi jakim jest tramwaj wodny? 
Jesli tak, to prosz? o przedstawienie owego dokumentu. 



4) iSa jakim etapie budowy sqkolejne tramwaje wodne ? W lipcu 2015 r. byla mowa o 4 
zaniowieniach na jego produkcj? ? 

5) Czy to prawda, ze kilka tygodni temu doszlo do prowokacji kupna tramwaju wodnego 
drogt̂  eIektroniczn% w ktorej Pan Prezes PKS wycenil tego typu katamaran, lub 
podobny na kilka do kilkunastu tysi^cy zlotych? (osoba, ktora dokoxiala tejze 
prowokacji powohjje si? na e-maile w ktorych jest posiadaniu), 

Uzasadnienie: 

Wszystkie te pytania w trosce o i tak wystarczaj^co napi?te finanse Miasta, jak i rowniez 
Mieszkancow, dla ktorych niewqtpliwie tramwaj wodny powinien bye odskoczni^ od dnia 
codziennego, zapewniajqcy duzo usmiechu i satysfakcji, czy tez reklam^ naszego Miasta. Aby 
tak bylo tego typu inwestycje wiimy bye dokladnie rozplanowane i osoby, ktore za nie 
odpowiadaj^ powinny pilnowac bysmy mieli pewnosc ze nasze pieni^dze Sĉ  rzetelnie 
gospodarowane i wydawane. 

Inicz^cy Klubu Radnych PiS 

Karol Skoczylas 


