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Fwd: RE: Podkowa - staw za 1,6 mln zł i zaciaganie kredytow przez miasto na
przekrety burmistrza...
Faktura 2.pdf; Faktura.pdf; Porozumienie i protokół.pdf

Sprawa C-V-5052/18/W
Szanowni Państwo,
W ślad za materiałami - pismem nadesłanym do Państwa z CBA (mail z CBA poniżej, na dole)
przekazujemy faktury za NIEWYKONANE a jednak ZAPŁACONE przez zarząd miasta Podkowa Leśna
"usługi" związane z bezsensowną "rewitalizacją" niewielkiego stawu położonego w parku obok Kasyna w
Podkowie Leśnej.
Mamy pewność, że usługi o których mowa na fakturze za 600tys zł zostały wykonane jedynie częściowo,
niektóre z nich nie zostały wykonane a mimo to faktura została zapłacona. Rzeczywista wartość dotychczas
wykonanych prac to prawdopodobnie około 100 tys zł, a wartość całego projektu w sensownej wersji to
maksymalnie 200-300 tys zł. Mimo to, na jego realizację wyprowadzono z budżetu miasta już 600 tys zł a
zakontraktowane jest kolejne 1.050 tys zł, czyli razem 1,6 mln zł.
Obecnie odbywa się próba zadłużenia na przyszłość miasteczka kredytem bankowym na pokrycie tego
dodatkowego miliona złotych.
Sam projekt zawiera mnóstwo takich absurdów, jak usunięcie naturalnego mułu izolującego staw od spodu,
co wywołało ucieczkę wody, co prowokuje wykonanie sztucznej izolacji raz konieczność zasilania stawu
wodą miejską (?) i otwiera drogę do mnóstwa dodatkowych kosztów w przyszłości (np. filtrowanie wody
zamiast pozwolenie na to, aby przez staw przepływał naturalny ciek wodny jak to miało miejsce przez
ostatnie 100 lat ...), kosztów, które mają prawdopodobnie na celu dostarczanie zamówień różnymi firmom
powiązanym z zarządem miasta. Podobne absurdy i 2-5 cio krotne zawyżania kosztów mają miejsce
praktycznie przy każdej inwestycji na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat.
Sytuacja z pewnością wymaga Państwa interwencji.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej.
Z poważaniem, Piotr Krupa - Lubański
tel

--- Treść przekazanej wiadomości --Temat: RE: Podkowa - staw za 1,6 mln zł i zaciaganie kredytow przez miasto na przekrety
burmistrza...
Data:Tue, 18 Sep 2018 11:05:07 +0200
Nadawca:sygnał
Odpowiedź-Do:sygnal(ci),cba.gov.pl
1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

