Podpisany przez:
Micha Motek
dnia 28 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIV/497/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisji
ustalonym na 2022 rok

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.
zm.) oraz § 36 ust. 1 Uchwały Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Iławy (Dz. Urz. Wojew. Warm.-Mazur. z 2012 r. poz 608) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie przeprowadzenie kontroli realizacji umowy z dnia 30 czerwca
2011 roku dotyczącej sprzedaży udziałów miasta w Energetyce Cieplnej sp. z o. o.
§ 2. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić Radzie Miejskiej w Iławie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek

Id: 7AD0D818-ADF3-43F0-8D71-49911B5C62C3. Podpisany

Strona 1 z 2

Uzasadnienie
W dniu 30.06.2011r. dokonano sprzedaży udziałów " Energetyki Cieplnej" Sp. z o. o. w Iławie zawartej pomiędzy
sprzedającym Miastem Iława, reprezentowanym przez Włodzimierza Ptasznika - Burmistrza Miasta a kupującym; "SFW
Energia" Sp. z o. o z siedzibą w Gliwicach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Antoniego Słomianego i członka Zarządu
Wolfganga Ney, gdzie spółka prawa niemieckiego SFW GmbH z siedzibą w Saarbrucken (Niemcy) miała udział w kapitale
zakładowym o łącznej wartości 12 800 000 złotych.
W zawartej umowie Art. 4 "Zobowiązania Inwestycyjne" kupujący przewiduje dalszy rozwój istniejącej instalacji.
W szczególności zamierza się zainstalować kocioł na biomasę oraz turbinę parową do wytwarzania energii elektrycznej.
& 2 Zobowiązania inwestycyjne - kupujący zobowiązuje się, że Spółka dokona nakładów o łącznej wartości nie mniejszej
niż 35 184 000 zł, a ostatecznym terminem realizacji gwarantowanych
inwestycji będzie dzień 31.12.2019 r.
Na podstawie w/w zobowiązań inwestycyjnych należy sprawdzić ich wykonanie:
1. Czy został (zakupiony) uruchomiony kocioł na biomasę ?
2. Czy wytwarzana jest energia elektryczna ?
3. Przedstawić dokumenty-faktury, ile wymieniono rur przesyłowych, ciepłowniczych itd. itp. na co wydano te 35184000 zł.
Jako członek Komisji Rewizyjnej przez dwa lata upominam się o dokonanie takowej kontroli.
Radny Rady Miejskiej w Iławie
Ryszard Foryś
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