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                                                       Protokół Nr 29/8/2009 
                      z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
                                             w dniu 9 listopada 2009 roku  
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 8:00 
Godzina zakończenia posiedzenia – 10:16 
  
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12. 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1 
 Pan Władysław Teter  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie  
i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 

Pan Władysław Teter  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił następujący 
projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawdzenie stosowania obowiązujących taryf na wodę i ścieki tak w odniesieniu  
      do odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych za okres 01.04.2008 do    
     30.09.2009 r. 
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad.  
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 6 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 3,4 
Pan Władysław Teter  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe: 
do Komisji Rewizyjnej zostało skierowane pismo (z dnia 15.07.2009) Klubu Radnych Miasta 
Sandomierza „ Kocham Sandomierz” dot. wyjaśnienia: 
- czy róŜne traktowanie odbiorców wody przez PGKiM miało lub ma miejsce, 
- jakich firm to dotyczy, 
- jakie ceny na wodę i ścieki były stosowane i od kiedy, 
- czy jest to zgodne z obowiązującym prawem. 
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
Pan Władysław Teter  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe: 
- Spółdzielnie Mieszkaniowe w Sandomierzu kierowały pisma dot. wysokich taryf    
     na wodę i ścieki. 
- Komisja Rewizyjna jest zainteresowana sprawdzeniem stosowania obowiązujących taryf na    
   wodę i ścieki tak w odniesieniu do odbiorców indywidualnych jak i podmiotów   
   gospodarczych za okres 01.04.2008 do 30.09.2009 r. 
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- Pismem z dnia 10.09.2009 r. zwrócił się do Burmistrza Sandomierza z prośbą  
    o udostępnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza wglądu do dokumentów  
    źródłowych odnośnie stosowania obowiązujących taryf na wodę i ścieki tak w odniesieniu  
      do odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych za okres 01.04.2008 do    
     30.09.2009 r. 
- Pismem z dnia 24.09.2009 r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
    z prośbą o wystąpienie do Burmistrza Sandomierza o wydanie opinii prawnej na piśmie   
    przez radców prawnych Urzędu Miasta w Sandomierzu dot. udostępnienia Komisji   
    Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza wglądu do dokumentów źródłowych odnośnie  
    stosowania obowiązujących taryf na wodę i ścieki, tak w odniesieniu do odbiorców  
    indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych za okres 01.04.2008 do 30.09.2009 r. 
- W dniu 30.09.2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza skierował do Komisji   
    Rewizyjnej opinię prawną Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu   
    w sprawie udostępnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Sandomierza wglądu do   
    dokumentów źródłowych dotyczących stosowania obowiązujących taryf na wodę i ścieki.  
- W związku z uzyskaniem niezaleŜnej pisemnej opinii prawnej dot. moŜliwości kontroli   
   przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Sandomierza – Przedsiębiorstwo Gospodarki   
   Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz   
   Ŝądania wyjaśnień, pismem z dnia 26.10.2009 r ponownie zwróciłem się do Burmistrza   
   Sandomierza z prośbą o udostępnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza   
   wglądu do dokumentów źródłowych odnośnie sprawdzenia stosowania obowiązujących   
   taryf na wodę i ścieki tak w odniesieniu do odbiorców indywidualnych jak i podmiotów   
   gospodarczych za okres 01.04.2008 do 30.09.2009 r. 
- Burmistrz Sandomierza pismem z dnia 29.10.2009 r. odpowiada na pismo z dnia 26.10.2009  
  r., w którym zawarta jest informacja o „uzyskaniu niezaleŜnej opinii prawnej”   
  dopuszczającej moŜliwości kontroli przez Komisję Rewizyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki    
  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. uznaję, Ŝe Komisja Rewizyjna nie ma przeszkód  
  do przeprowadzenia kontroli w Spółce, w zakresie przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki   
  oraz Ŝądania wyjaśnień. 
- Pismem z dnia 04.11.2009 r. zwróciłem się do Pana Prezesa Przedsiębiorstwo Gospodarki   
   Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu z prośbą o udostępnienie Komisji Rewizyjnej  
   Rady Miasta Sandomierza wglądu do dokumentów źródłowych odnośnie stosowania    
   obowiązujących taryf na wodę i ścieki, tak w odniesieniu do odbiorców indywidualnych,   
   jak i podmiotów gospodarczych za okres od 01.04.08 r. do 30.09.09 r.  
- Komisja Rewizyjna otrzymała informację, Ŝe były stosowane inne ceny na wodę i ścieki   
  dla niektórych podmiotów gospodarczych. W związku z tym Komisja uznała, Ŝe jeŜeli  
  byłyby stosowane inne ceny niŜ te, które zostały zatwierdzone przez Radę Miasta   
  Sandomierza to byłoby złamane prawo dot. stosowania taryf. 
- Komisja Rewizyjna zwracała się do Burmistrza z prośbą o sporządzenie wykazu odbiorców  
   wody i ścieków przez podmioty gospodarcze za okres 01.04.2008 r. – 31.08.2009 r.  
   z wyszczególnieniu dwóch okresów taryfowych: a) 01.04.2008 – 31.03.2009 r., b)  
   01.04.2009 – 31.08.2009 r. Taki wykaz dałby moŜliwość stwierdzenia  
   czy stawki taryfowe, które zatwierdziła Rada Miasta Sandomierza są w praktyce  
   realizowane. Komisja Rewizyjna takiego wykazu nie otrzymała. 
 
Pan Władysław Teter  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał: 
- czy stosowane były inne ceny za wodę i ścieki dla podmiotów gospodarczych niŜ te, które   
   były zatwierdzone przez Radę Miasta Sandomierza? 
- jeŜeli tak, to jaki był zakres stosowanych upustów? 
- jakich podmiotów gospodarczych dotyczyły stosowane upusty? 
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Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    
Spółka z o.o. w Sandomierzu oświadczył członkom Komisji Rewizyjnej, Ŝe: 
- Zatwierdzone przez Radę Miasta Sandomierza taryfy na wodę i ścieki obowiązują  
    wszystkich odbiorców. Ale zgodnie z tym mogą być szczególne rozwiązania umowne,   
    które nie idą w kierunku zmniejszenia wpływu, czy strat dla PGKiM –u tylko odwrotnie.   
    PGKiM stara się dobrze współpracować z większymi odbiorcami wody gdyŜ koszty  
    obsługi u nich są zdecydowanie niŜsze, a płatności terminowe i pełne. Nie ma Ŝadnego  
    niebezpieczeństwa, Ŝeby zasady jakie mamy z Pilkingtonem były mniej korzystne i Ŝeby  
    przez to w jakikolwiek sposób mieszkańcy czy inne firmy ucierpiały na  
    cenie wody. W kaŜdej umowie zachowany jest interes Spółki. Szczegóły współpracy z  
    firmami podlegają handlowej poufności i nie mogą być bez zgody stron ogólnodostępne. 
- W najbliŜszym czasie Spółka PGKiM przedstawi nowy wniosek taryfowy na wodę i ścieki  
    na kolejny rok w której zostaną uwidocznione wszelkie projekty w stosunku do duŜych  
    odbiorców wody i ścieków m.in. propozycja dla Pilkingtona. 
 
Pan Władysław Teter  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał: 
- Pismo PGKiM z dnia 17.09.2009 r. w sprawie realizacji taryf w odniesieniu do wody  
  i ścieków. 
- Opinię prawną opracowaną w sprawie moŜliwości kontroli Przedsiębiorstwa Gospodarki   
   Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta  
   Sandomierza. Przedmiotowa opinia została sporządzona przez Kancelarię Adwokacką  
   mgr Andrzeja Tenderowicza. 
 
Pan Władysław Teter  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po odczytaniu powyŜszej opinii 
prawnej stwierdził, Ŝe: 
- z przedstawionej opinii wynika, Ŝe Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do ksiąg  
    i dokumentów spółki, 
- jeŜeli nie zostaną przedłoŜone umowy to Komisja Rewizyjna poprosi o wgląd do faktur  
    jakie zostały wystawione w tym okresie i z faktur będzie wynikało jakie są stosowane ceny. 
 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    
Spółka z o.o. w Sandomierzu poinformował, Ŝe: 
- wgląd w umowy handlowe Spółki przekracza z przyczyn formalno – prawnych wzajemne  
  ustalone prawem relacje bez zgody  stron umowy, 
- Pilkington Polska przedłoŜył pismo, w którym wraził negatywną opinię w sprawie  
    udostępnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza którejkolwiek umowy   
    handlowej zawartej pomiędzy PGKiM i Pilklington Polska, poniewaŜ w zawartych   
    umowach są informację gospodarcze stanowiące tajemnice Przedsiębiorstwa. 
 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe: 
- Komisja Rewizyjna chce się dowiedzieć jak w praktyce są stosowane obowiązujące taryfy   
  na wodę i ścieki, 
- JeŜeli Rada Miasta uchwala taryfy na wodę i ścieki, to powinna uchwalić odstępstwa np.  
  regulaminy, 
- taryfy na wodę i ścieki naleŜy przestrzegać, 
- JeŜeli zachodzi potrzeba stosowania innych taryf dla odbiorców hurtowych to naleŜy  
    to zalegalizować, poniewaŜ dalsze stosowanie upustów bez zatwierdzenia przez Radę   
   Miasta Sandomierza jest łamaniem przepisów. 
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Pan Marek Chruściel – Członek Komisji Rewizyjnej stwierdził, Ŝe jeŜeli Pilkington Polska  
zrezygnuje z dostawy wody z PGKiM Sandomierz to  na pewno będzie to skutkowało 
wzrostem ceny wody dla wszystkich pozostałych odbiorców. 
 
Pan Krzysztof NiŜyński - Członek Komisji Rewizyjnej stwierdził, Ŝe naleŜy dobrze 
współpracować z większymi odbiorcami wody, poniewaŜ ma to wpływ na cenę wody.  
Im więcej duŜych odbiorców tym cena wody i ścieków jest niŜsza, czyli indywidualny 
odbiorca teŜ będzie miał niŜszą cenę i nie będzie duŜych skoków cenowych.  
 
 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu przedłoŜył Komisji Rewizyjnej następującą 
dokumentację: 

• Pismo z dnia 06.11.2009 r. - odpowiedź na pismo z dnia 04.11.2009 r. znak Or 0065- 
1/16/2009 w sprawie wglądu do dokumentów źródłowych odnośnie obowiązujących 
taryf na wodę i ścieki. W załączeniu Zarząd Spółki przedłoŜył (pismo stanowi 
załącznik Nr 2 do Protokołu): 
- komplet dokumentacji źródłowej dotyczącej wprowadzenia  obowiązujących taryf na   
   wodę i ścieki dla wszystkich podmiotów gospodarczych od chwili wystąpienia  
   z wnioskiem do ich wprowadzenia w Ŝycie, 
- informację zarządczą dla kadry zarządzającej Spółką w zakresie przychodów,     
    kosztów i akumulacji, 
- sprawozdanie Zarządu za rok 2008, 
- sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r. i F – 01 za 9 miesięcy br., 
- opinię biegłych rewidentów w zakresie prawidłowości bilansu i stosowania procedur   
   gospodarczych w Spółce. 
Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM w Sandomierzu w przedmiotowym piśmie 
informuje, Ŝe w zakresie rozliczeń naleŜności, zaległości, kosztów rodzajowych  
i kosztów działalności w roku 2008 i 2009 zobowiązuje Głównego Księgowego  
do przestawienia niezbędnych informacji nie naruszających tajemnicy handlowej jak 
równieŜ informacji nie naruszającej zasad określonych w art. 212 Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
 

• Pismo z dnia 06.11.2009 r. w którym Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu przedstawia stanowisko  
w sprawie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Sandomierza w Spółce.  
Pismo stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 
 

Komisja Rewizyjna ustaliła, Ŝe po zapoznaniu się z w/w dokumentacją przedłoŜoną przez 
Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu zostanie ustalone kolejne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie. 
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Ad. 5 

Pan Władysław Teter    – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 
 
 
 
                                                                             Władysław Teter   
                                                              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
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