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Protokół Nr 19/9/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

      w dniu 9 października 2012 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni: 
Pan Andrzej Gleń 
Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Skorupa 
Pan Maciej Kuśmierz 
Nieobecni: 
Pan Marek Chruściel 
 
Ad. 1 
 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił radnych 
o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 22 maja 2012 r., 6, 18 lipca  

2012 r. 
4. Analiza sposobu naliczania cen jednostkowych za pobór wody i odprowadzanie 
ścieków na terenie miasta Sandomierza. 

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2012 roku. 
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
7.  Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
 Pan Jacek Dybus poprosił o członków Komisji o złoŜenie podpisów na protokołach  
z poprzednich posiedzeń. 
Radny Maciej Skorupa odmówił złoŜenia podpisu pod protokołem Nr 16/6/2012 z dnia 22 
maja 2012 roku uzasadniając: „poniewaŜ nie jest on adekwatny do tego co było na Komisji. 
JeŜeli nie będzie zdania – Czy był Pan w ORMO? – skierowanego do Prezesa SORH – nie 
podpiszę protokołu. I uprzedzam, będzie ciąg dalszy” 
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe protokół Nr 16/6/2012 został zaakceptowany 
przez pozostałych członków Komisji. Zawiera wszystkie waŜne informacje dotyczące 
zagadnień poruszanych na posiedzeniu. Protokoły są sporządzane zgodnie ze Statutem Miasta 
Sandomierza.  
Członkowie Komisji złoŜyli podpisy pod protokołami Nr 17/7/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.  
i  Nr 18/8/2012 z dnia 18 lipca 2012 . 
Ad. 4 
 Pan Jacek Dybus poinformował, Ŝe dzisiejsze spotkanie ma na celu opracowanie  
wniosków i rozwiązań  umoŜliwiających zamroŜenie wysokości stawek opłat za wodę  
i odprowadzanie  ścieków na terenie Sandomierza. Poszukujemy oszczędności w działach: 
energia elektryczna, amortyzacja, płace. Przewodniczący obrad przekazał radnym materiały – 
Analiza i uzasadnienie wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
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i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1.04.2012 do 31.03.2013 rok Załącznik 
nr 1 do protokołu) sporządzone przez PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu. 
W dyskusji głos zabrali obecni na posiedzeniu przedstawiciele PGKiM oraz Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji wskazując na: 

• wprowadzone oszczędności w zakresie zuŜycia energii elektrycznej: zakup nowych 
pomp oraz oszczędny tryb pracy hydroforni.   

• Wzrost kosztów amortyzacji 
W wystąpieniu zwrócono uwagę między innymi: 

- Cena za wodę i ścieki w Sandomierzu kształtują się na średnim poziomie. Przeprowadzono 
analizę składników kosztowych z której wynika, Ŝe największy wpływ cenotwórczy mają 
(wspomniane przez Pana J. Dybusa) amortyzacja, energia, podatki, opłaty. W wyniku zmiany 
taryf za wodę i ścieki, PGKiM spodziewa się uzyskać efekt finansowy na poziomie około  
500 tys. zł. Uzyskane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych  
z działalnością oraz na wykonanie zadań inwestycyjnych. Do zadań tych naleŜą: 
< wkład własny przy realizacji zadania „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” 
< budowa kanalizacji ul. Kwiatkowskiego, OŜarowska, Warzywa 
< modernizacja oczyszczalni ścieków. 
W ramach poszukiwania oszczędności wprowadzono odpowiednie metody pracy obsługi 
pomp (np. tryb oszczędny - praca nocna), zakupiono nowoczesne urządzenia. 
Radni dyskutowali o: 

� MoŜliwości udzielenia spółce  pomocy ze strony miasta 
� Wysokości wpływów do budŜetu z tytułu tzw. podatku „rurowego” 
� MoŜliwości zwolnienia spółki z tego podatku. 

Radni zadali pytanie: Czy koszty amortyzacji są składnikiem mającym wpływ na ceny wody  
i ścieków? 
Pan Grzegorz Gawron odpowiedział, Ŝe „Dopóki urządzenia infrastruktury lub obiekty nie 
wchodzą w skład majątku Przedsiębiorstwa nie mają wpływu na stawki. W momencie 
przekazania Przedsiębiorstwu np. kanalizacji „Starówki” majątek spółki będzie duŜo wyŜszy. 
Musimy wówczas obliczyć amortyzację i ten koszt, będzie musiał być wzięty pod uwagę”  

  
Radni przyjęli do wiadomości informacje PGKiM z zakresu struktury organizacyjnej, 
zatrudnienia i systemu pracy ZWiK.  
Radni podziękowali za wyczerpujące udzielenie obszernych wyjaśnień. Wyrazili swoje 
uznanie dla kierownictwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGKiM w Sandomierzu. 
 
Zwrócili się z apelem do władz spółki o nie wprowadzanie podwyŜek za wodę i ścieki w roku 
2013. 
Pan Jacek Dybus powiedział, Ŝe podsumowaniem naszego spotkania moŜe być twierdzenie: 
„Tak działajmy aby obniŜyć koszty zakładowe i nie wprowadzać podwyŜek opłat za wodę  
i ścieki” 
Pan Andrzej Bolewski zapytał, kiedy miasto otrzyma dywidendę? 
 
Ad. 5 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2012r. 
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag 
Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6,7 
Sprawy róŜne: 
Radny Andrzej Bolewski zapytał: Jaka jest rentowność jednostek miejskich MOSiR i inne? 
Jaki jest koszt utrzymania? 
 
Ad. 8 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
 

Jacek Dybus 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 
 
 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
Pan Andrzej Gleń…………………………………………….. 
Pan Marek Jarema…………………………………………….. 
Pan Maciej Skorupa…………………………………………… 
Pan Maciej Kuśmierz………………………………………….. 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


