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Dotyczy: pytań Radnych w trakcie Sesji Rady Miasta z dnia 29.03.2012 r. oraz artykułu o
wydarzeniach z sesji opublikowanego na stronie portalu internetowego mojabochnia.pl http://www.mojabochnia.pl/?p=69074
W związku z upublicznieniem krzywdzących firmę Cities zarzutów na stronie internetowej,
uznajemy za stosowne udzielenie publicznej odpowiedzi na nie, w kolejności ich podnoszenia:
1. Radny Kosturkiewicz : „Szkoda, że wydatkowano 61 tys. zł na przedstawienie danych, które i
tak są znane urzędnikom, zamiast wydatkować te środki finansowe na rzeczywistą modernizację
punktów elektrycznych na jednej czy na dwóch ulicach”
Odpowiedź 1: Zdumiewające, że były Burmistrz nie wie, że aby zlecić wykonywanie robót
budowlanych polegających na modernizacji oświetlenia należy przeprowadzić procedurę zamówienia
publicznego na wybór wykonawcy tych robót. Zgodnie z odpowiednimi przepisami należy opisać
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przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej. Dopiero wtedy, po
przeprowadzeniu procedury, można dokonać instalacji. Burmistrz Kolawiński dokonał tych czynności,
gdyż w zakresie Audytu było również przygotowanie dokumentacji przetargowej. Stąd zarzut, że
należało zlecić roboty budowlane, bezpośrednio, bez dokumentacji jest wyjątkowo nietrafiony i taka
czynność rażąco łamałaby prawo. Wygląda na to, że mieszkańcy Bochni nie bez przyczyny
podziękowali panu Kosturkiewiczowi za bycie burmistrzem. Wygląda również, że jest to decyzja o
charakterze trwałym. Wykonywanie prac budowlanych, bez odpowiedniej dokumentacji nie tylko
łamie prawo ale jest działaniem na szkodę interesu publicznego. Na szczęście pan Burmistrz Stefan
Kolawiński, jako sprawny manager ma tego pełną świadomość, stąd rozpoczęcie inwestycji poprzedził
opracowaniem dokumentacji oraz analizy studialnej. Świadczy to o niezwykle profesjonalnym
podejściu do sprawy. Z tego co jest nam wiadomo, Burmistrz Stefan Kolawiński dysponuje jeszcze
jednym, niezwykłym atutem w sprawie modernizacji oświetlenia, który jeśli zostanie skutecznie
wykorzystany, przyprawi o prawdziwą rozpacz opozycję. Ale dla Bochni to będzie prawdziwy
przełom. Beneficjentami tego będą mieszkańcy a przecież właśnie o to chodzi. Oświetlenie uliczne
jest ważnym elementem wizerunku miasta. Ma istotny wpływ na jego rozwój i atrakcyjność.
Pozytywnie wpływa na rozwój biznesu. Wpływa na zwiększenie liczby miejsc pracy oraz poprawę
rentowności biznesu. Poprawia bezpieczeństwo jak również bezpieczeństwo socjalne. A takie cele do
realizacji stawia przed sobą pan Burmistrz Stefan Kolawiński.
2. cyt.: W czasie sesji doszło do spięcia między byłym burmistrzem a Dariuszem Redzińskim.
Bogdan Kosturkiewicz zarzucił mu podawanie nieprawdziwych informacji (np. to, że miasto
starało się o obniżenie kosztów utrzymania oświetlenia od 2007 r., tymczasem rozpoczął je
jeszcze Wojciech Cholewa w 2003 lub 2004 r.). Poczułem się jak na kazaniu, jakbym wstąpi do
jakiegoś nowego kościoła – mówił Bogdan Kosturkiewicz.
Odpowiedz 2: Zarzut dotyczący nie podejmowania działań na rzecz ograniczania kosztów
oświetlenia został podniesieniowy bez zrozumienia treści przekazu, którego dokonałem. Stąd uważam
za stosowne wyjaśnienie przekazu bez wypaczeń. Istotą mojego przekazu w tej sprawie było
podkreślenie, że na skutek działań w 2006 roku Pana Burmistrza Wojciech Cholewy, w 2007 roku
UOKiK wydał Decyzję, w bardzo ważnej sprawie dla społeczności samorządowej, która odbiła się
szerokim echem w całej Polsce. Burmistrz Wojciech Cholewa w sierpniu 2006 r., zgłosił stosowanie
praktyk monopolistycznych przez spółkę energetyczną w stosunku do Gmin w sprawie oświetlenia
ulicznego. UOKiK wydał decyzję potwierdzającą stosowanie takich praktyk i zobowiązał koncern do
ich zaprzestania. Niestety Pan Burmistrz Cholewa miał pecha. Konsultantami merytorycznymi w tej
sprawie byli znakomici fachowcy oświetleniowi ale bez doświadczenia procesowego. UOKiK opierał
się na interpretacjach specjalistów oświetleniowych a niestety na poziomie Sądu Najwyższego [ tzw.
kasacja] argumentacja oświetleniowa została obalona. Nie było to porażką pana burmistrza Wojciecha
Cholewy. To jest porażka Polski Samorządowej. Moim przesłaniem było, że nie przegrał Pan
Burmistrz Wojciech Cholewa, którego bardzo cenimy za to co zrobił dla Bochni i samorządów ale
przegrała Polska. Nic nam nie wiadomo, aby jakiekolwiek czynności w tej sprawie podejmował pan
Burmistrz Kosturkiewicz, w trakcie swojej kadencji. Dopiero pan Burmistrz Stefan Kolawiński
wznowił ten proces, w znacznie trudniejszych okolicznościach, ponieważ po negatywnym wyroku
Sądu, który się uprawomocnił.
3. Radny opozycji zwraca uwagę, że przedstawiciel firmy nie doprowadził do renegocjacji
umowy z Tauronem, dostawcą energii dla miasta.
Odpowiedz 3: Zarzut radnego opozycji, że przedstawiciel firmy nie doprowadził do renegocjacji
umowy z Tauronem, dostawcą energii dla miasta nie jest zgodna ze stanem faktyczny i prawnym.
Umowa z Tauron nie podlega renegocjacji. Umowa podlega wypowiedzeniu, w związku z nowelizacją
w styczniu 2010 roku ustawy prawo zamówień publicznych, która zobowiązuje od tej daty Gminy do
wybory dostawcy w trybie przetargu publicznego [ dla zamówień powyżej 14 tys. euro] Renegocjacja
umowy, byłaby naruszeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych a osoby dopuszczające się takiej
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czynności [dla Miasta Bochni Burmistrz] podlegałyby odpowiedzialności dyscyplinarnej z Ustawy o
dyscyplinie finansów publicznych.
Aby uniknąć tego ryzyka Burmistrz Stefan Kolawiński, w grudniu 2011 roku wydał Zarządzenie,
zobowiązujące wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych do przeprowadzania tego typu
procedury, jeśli będą do niej zobowiązani. Ponadto w zarządzeniu Burmistrz Stefan Kolawiński
zawarł obowiązek konsolidacji zamówienia energii do grupy jednostek miejskich, w celu uzyskania
lepszych warunków handlowych od dostawcy energii. Efektem tego było wyłonienie w przetargu
nieograniczonym wspólnego dla wszystkich JST, dostawcy energii. Na tym działaniu Burmistrza
Stefana Kolawińskiego miasto Bochnia zyska od 2012 roku ok. 220 tys. zł oszczędności rocznie.
Czynności tej, niestety, zaniechał Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz a efektem tego jest wniosek
Regionalnej Izby Obrachunkowej o ukaranie jednego z dyrektorów jednostki organizacyjnej gminy
miasta Bochnia za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, za zawarcie umowy na dostawę
energii na kwotę powyżej 14 tys. euro bez zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych.
Dokument w tej sprawie prezentowany jest na zdjęciu do artykułu. Ponadto, przez całą kadencję
Burmistrza Bogdana Kosturkiewicza, Gmina Miasta Bochnia przepłacała znacząco za energię. Rynek
energii został bowiem uwolniony w 2007/2008 roku, chociaż obowiązek przeprowadzania przetargów
został wprowadzony dopiero dwa lata później tj. w styczniu 2010 roku.
4. Padło pytanie na sali, nie odpowiedział na nie: kto jest właścicielem słupów i kto jest
właścicielem sieci przesyłowych. Jeżeli właścicielem jest w tej chwili Tauron, musimy mieć zgodę
Tauronu, aby zmienić punkty elektryczne. To sukcesywnie trzeba robić i to było czynione.
Zresztą proszę spojrzeć na działania, które rozpoczął mój poprzednik, pan Wojciech Cholewa,
który dążył do przejęcia zarówno słupów, jak i linii przesyłowych, ewentualnie nowo
wybudowane były przejmowane na własność gminy miasta Bochnia. Przykład: Planty Salinarne
i Plac Turka.
Odpowiedź 4: właścicielem infrastruktury energetycznej tj. słupów energetycznych, linii
energetycznych na mocy ustawy Prawo energetyczne był, jest i zawsze będzie Tauron. Takich działań
nie podejmował Pan Burmistrz Wojciech Cholewa, bo byłyby one, z mocy prawa nieskuteczne. Pan
Burmistrz Wojciech Cholewa budował oświetlenie gminne, co mógł czynić i co czynił w takim
zakresie na jaki pozwalały mu środki finansowe.
5. Bogdan Kosturkiewicz ma zastrzeżenia do przedstawionych wyliczeń, bo – jak mówi – nie
podano założeń początkowych.
Odpowiedź 5: założenia początkowe oraz szczegółowa analiza rozliczenia energii znajdowały się na
slajdzie nr: 24 do 30. Prezentacja jest dostępna w urzędzie miasta. Udostępniona została również
mediom. Zdaję sobie sprawę z tego, że problematyka jest na tyle skomplikowana, że nawet osoby z
wykształceniem wyższym mogą mieć problem ze zrozumieniem tej problematyki, stąd zawsze służę
pomocą w tym zakresie.
Z poważaniem,
Dariusz Redziński
Prezes Zarządu Spółki Cities Lighting Consultants Sp. z o.o.
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