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Protokół Nr 3/2/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 18 lutego 2011 roku 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Sandomierza. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Pan Maciej Skorupa. 
 
Ad. 1 
Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 

5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. 
 
Ad. 3 
Pan Jacek Dybus poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą do PGKiM  
o przedstawienie dokładnych danych w następujących tematach: 

1. Przedstawienie analizy kosztów składowych naliczenia cen dla wody i jej przesyłu 
(podać ceny z lat poprzednich oraz proponowane w 2011 roku). 

2. Przedstawienie cen wody przekazywanej i sprzedawanej dla wszystkich sąsiednich 
gmin (podać ceny z lat poprzednich oraz proponowane w 2011 roku). 

3. Przedstawienie analizy kosztów przesyłu ścieków (podać ceny z lat poprzednich oraz 
proponowane w 2011 roku). 

4. Przedstawienie analizy przerobu i oczyszczania ścieków. Przedstawić ilości odbioru 
ścieków na oczyszczalnię porównawczo z odbiorem bezpośrednio od mieszkańców. 

5. Przedstawienie analizy kosztów związanych z wywozem nieczystości płynnych oraz 
ceny wywozu 1 m³ nieczystości stałych (podać ceny z lat poprzednich oraz 
proponowane w 2011 roku). 

 
 Przewodniczący obrad poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Tadeusza Przyłuckiego 
– Prezesa PGKiM sp. z o.o. – o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia nowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
.Mówca poinformował, Ŝe  po uwzględnieniu prognozowanego poziomu inflacji w wysokości 
3% PGKiM przedstawiło następujące propozycje wzrostu cen w stosunku do cen netto 
obowiązujących dotychczas:  
- o 0,09 zł/m³ za wodę dla gospodarstw domowych, 
- o 0,09 zł/m³ za wodę dla pozostałych odbiorców, 
- o 0,12 zł/m³ za odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych, 
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- o 0,18 zł/m³ za ścieki odprowadzone ścieki od odbiorców pozostałych. 
Wzrośnie takŜe opłata miesięczna abonamentowa o 0,09 zł/m³ 
Z analizy kosztów wynika Ŝe znaczącymi pozycjami są: amortyzacja, energia elektryczna, 
podatki i opłaty za korzystanie ze środowiska. 
 
 Pan Jacek Dybus poprosił o przedstawienie danych co do kosztów przesyłu ścieków  
i kosztów ich oczyszczenia. 
 
 Pan Tadeusz Przyłucki poinformował, Ŝe spółka nie prowadzi takich analiz od 
momentu przejęcia przez PGKiM Zakładu Oczyszczania Miasta. Jest to do wyliczenia 
natomiast w przypadku ceny za wodę, podział na  koszty utrzymania rur i koszty wydobycia 
nie jest prosty.  
 Pan Jacek Dybus stwierdził, Ŝe takie dane pozwolą na ustalenie, gdzie są największe 
koszty. Stwierdził takŜe, Ŝe ilość ścieków kierowanych do oczyszczalni jest większa niŜ 
faktyczne ścieki z kanalizacji poniewaŜ wpływa tam takŜe sieć burzowa. W Sandomierzu 
mamy jeszcze tzw. sieć ogólnospławną. Nie tylko powody ekonomiczne przemawiają za tym 
by Sandomierz  skanalizować w 100%. 
 
Ad. 4 
 Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji o zwrócenie uwagi na projekt 
uchwały dotyczący górnych stawek opłat za odbieranie odpadów i zapytał czym kieruje się 
PGKiM przy ustalaniu górnych stawek. 

Pan Tadeusz Przyłucki poinformował, Ŝe stawki ceny opłat na zrzucie i opłaty 
środowiskowe za 1 m³ odpadów płacimy w Jańczykach 167zł – w roku ubiegłym stawka 
wynosiła 152 zł. 
 
W dalszej  dyskusji poruszono sprawy: 
 - podatku za wytwarzanie śmieci, 
 - segregowania śmieci i odpłatności za ich odbiór, 
 - konkurencyjności zakładów odbierających śmieci. 
 

Pan Jacek Dybus stwierdził, Ŝe o ile PGKiM ma konkurencję jeśli chodzi o odbiór 
śmieci to w przypadku zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków jest monopolistą. 
Obecni na posiedzeniu zgodzili się z tą opinią. 
 
Ad. 5 
Wnioski: 

PGKiM  nalicza  wysokie koszty za odbiór ścieków związane z nieuregulowaną 
gospodarką wodno-ściekową. W Sandomierzu istnieje sieć ogólnospławna co ma wpływ na 
podwyŜszenie kosztów doprowadzania wody odprowadzania ścieków 
 
Komisja stoi na stanowisku, Ŝe naleŜy przystąpić do uporządkowania kanalizacji w mieście. 
 
Ad. 6 

 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

     Jacek Dybus 
      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
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Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
Andrzej Gleń – Z-ca Przewodniczącego …………………… 
Marek Jarema ……………………………………………….. 
Maciej Kuśmierz…………………………………………….. 
Marek Chruściel …………………………………………… 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz  


