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Pan I

MichaN Majewski

Burmisttz Miasta KoScierzyna

za posrednictwem

Przewodniczqcej Rady Miasta
KoScierzyna

INTERPELACJA

Dzialajac na podstawie art.24 ust. 3, 4, 6 ustawy o samorzqdzie gminnym skladam
interpelacje w nastepujacej sprawie:

Od niespelna roku w pzestrzeni Koscierzyny stojq figury Stolem6w. Jak m6wil Burmistrz
Michal Majewski, miaty pzyciqga6 turyst6w, promowad KoscierzynQ, sta6 siQ poczqtkiem
wielkiej sieci figurek postawionych na calych Kaszubach. Po roku mo2na ocenic, czy
faktycznie spelniajq takq rolq. W zwiqzku z tym proszQ o odpowiedzi na nastQpujqce pytania:

1. lle 6rodk6w z bud2etu miasta wydatkowano do dnia zlozenia niniejszej interpelacji na
figury Stolem6w ustawione na ulicach Ko6cierzyny?

2. Czy ligury Stolemow finansowane sq tylko ze 6rodk6w publicznych, czy rownie2
prywatnych? Doprecyzowujqc - czy w stawianie figurek wlqczyli siq finansowo
koScierscy przedsiebiorcy?

3. Jakie Srodkiz budzetu miasta w 2019 roku planuje Pan przeznaczyc na kolejne figury
Stolem6w?

4. Gdzie ustawiona zostanie kolejna figura Stolema, na kt6rq ptzezoacza Pan publiczne
pieniedze w wysoko6ci '15.000 zl zgodnie z Zatzldzeniem nr 0050.34.2019 z dnia
4 marca 2019 t.?

I]ZASADNIENIE

DokoNje sit alria y plaN budzetui

Po shorie dochoddw:

- x a i{zftu z decyzja WojeE ody PoDro$kiego z d a 21htego2019r w spnwie dochod6s'i
nydalk6s uyikajqcych z usla\\y budzetowei na rok 2019 ustalono i{ielko(t dochod6ir i dolacji
celo\ych zwirtzanych z rcalizacj4 zadai zlecorych z zakrcsu ad n sMcji rz4dowej.

po slrome \,!ydatkdv:

- *ydziel€nie Srodk6w rn rcalizacjg zada ia ptl: Bezpiecare fliasro 18.000 zl.

zlrriany plalltl rydatkow zwiizalych z otl4,r]la )a[i zlr'i$kszeniani dotacji z budzelr parist$ a.

5. Biorqc pod uwagg fakt, 2e wykonane z brqzu wroclawskie krasnoludki kosztujq od
500 zl do 4.000 zl, czy koszl15.000 zl za figurq Stolema nie jest Pana zdaniem zbyt
wysoki?

{rydzielenie nodk6\,i na zakrp kolqt ej fi$u'ki StolerDa 15.000 zl.



6.

7.

Czy nastEpil wzrost ruchu turystycznego w naszym miescie zwiqzany z figurami
Stolemow? Czy miasto odnosi jakiekolwiek inne korzy6ci z sieci figurek?

Czy Pana zdaniem figurki kosztujqce 15.000 zl za sztukQ powinny wyglqda6 tak, jak
obecnie wyglqdajq - brudne i zaniedbane po niespelna '1 roku od ich ustawienia?
Poglqdowo zamieszczam zdjQcie wykonane niedawno przez mieszkaica
KoScierzyny.

2r6dto: Facebook- Kolcierzyna na fotoqrufii

Czy planuje Pan wyczyszczenie zaniedbanych figurek przed sezonem turystycznym?
Je6litak, to jakiej wysokosci Srodkiz bud2etu miasta beda na ten celwydatkowane?

Z powazaniem

llr
Kalatzv#a Knopik

Radna Mias{a Koscierzyna
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Wroclaw: Nowa rzeiba dwarazy drozsza od wszystkich
wroclawskich krasnali
AdB'nrc,D6Is CEzeta

1,3 n n zlotych Hzie kosztowala niasto nowa rzeitra, kt6ra poiawi sie na r lApie
Daliowei- Kontrowe.syiny proiekt pochlonie dwa raz, witcei pieniedzy, niz wszystkie

wroclawskie krasnale raz€m wzigte. Rz€iba bgdzie okolo trzy rary wyisza od
czlowieka (ma mied ok. 6-7 metr6wwysokosci, okolo 15 me6w dlugoici).

E 
Zobacz dzisieisze wydanie internetow€ Gazety Wro.tawskiej

We Wroclowiu l'cst ponad 300 krasrali. Sq icdnry z najpopularniejs4rh otrakcii Wroclawia i

iednoczcinic aymbolem miasta. Na koidym koku lnoina spotkai turyst6w pozujqctrh przy

znajduiqrych sie w Rynku Dankusiu czy Obieiysmaku kaslrala
waha sie od 500 zl do 4 zalezy od rodzaiu lcasnala itrudnosci iego wykonania.

Nainowszy lcasnal Profesor dla prof. I6na Miodka kosztowal4 tys. zl. MoZDa szacowa., ie
wszystkie woclawskie lcasnale kosztovraly miasto i pryvatnych fuldator6w okolo 700 800

tysiecy zlotych.

https://qazetawroclawska.Dl/wroclaw,nowa-rzezba-dw: razv drozsza od wszvstkich,wroclawskich
krasnali/arl10458972f wiadomosci


