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OR.0003.03. tAtltt..IMIEJSKA w ŁEBIE 

1 3 o -04- 2020 i 
WPŁYNĘŁO 

Radni Rady Miejskiej 
w Łebie 

Odpowiedź na zapytanie i interpelację zgłoszone podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Łebie 
w dniu 24 kwietnia 2020r. 

1. Treść zapytania radnego Krzysztofa Szumały: 

„ W imieniu mieszkańców naszego miasta proszę o informację jakie jest stanowisko Burmistrza 
Miasta Łeby w sprawie pisma Poczty Polskiej o przekazanie danych z rejestru wyborców 
w wyborach zarządzonych na dzień 10 .05 .2020r. w wyborach na urząd Prezydenta Polski." 

Odpowiedź: 
Informuję, iżw związku z wątpliwościami dot. podstawy prawnej wniosku Poczty Polskiej 
w sprawie przekazania danych z rejestru wyborców, wynikającymi z uzyskanych opinii prawnych, 
Burmistrz Miasta Łeby wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia ww. wniosku poprzez wskazanie 
podstawy prawnej, która umożliwi prawidłowe przekazanie danych. 

2. Treść interpelacji radngo Krzysztofa Szumały: 
„ W imieniu Klubu Radnych „ Tobie i Miastu" proszę o informację z jakiego powodu nie 
uwzględniono wniosku w sprawie wydłużenia sezonu kąpielowego na kąpielisku na plaży „A" 

w sezonie letnim 2020 r. do dnia 15.09.2020r. mając oczywiście na względzie troskę 

o bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych mieszkańców oraz turystów - z uwagi na stan pandemii 
COVID-19 oraz realną możliwością przedłużenia ruchu turystycznego." 

Odpowiedź: 

W ubiegłym roku Port Jachtowy w Łebie Sp. zo.o. przeprowadziła przetarg na mocy, którego 
wyłoniono wykonawcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się na 
kąpieliskach do dnia 31 sierpnia. Przeprowadzony przetarg obejmował sezon letni 2019 i 2020. Tak 
też została podpisana umowa. W tej sytuacji wydłużenie okresu na tym etapie po przeprowadzeniu 
przetargu i wyłonieniu wykonawcy może okazać się niegospodarne. 
Szacunkowy koszt wydłużenia okresu to kwota ok. 54.000 zł jednak Port Jachtowy w Łebie 
Sp.za.o. nie gwarantuje uzyskania takiej ceny usługi. 
Wydaje się, że gdyby wydłużony okres stanowił pierwotnie przedmiot przetargu cena usługi 
z pewnością byłaby niższa aniżeli wydłużanie okresu o okres ok. 2 tyg po przeprowadzonym 
przetargu. 
Spółka w związku z wcześniej przeprowadzonym przetargiem nie ma zabezpieczonych środków na 
wydłużenie okresu na tym etapie.Wydaje się, że sezon kąpielowy winien być analizowany 
i rozważany przed przeprowadzaniem przetargu na wykonawcę a nie po jego wyłonieniu 
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