PROTOKÓŁ Nr 22/12
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 14 listopada 2012r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 9 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
4. Pani Wioletta Dworaczyk – Kierownik Wydziału OK.
5. Pani Aneta Starus – Główna księgowa spółki ZWiK Sp. z o.o.
6. Pan Ryszard Kercz – Dyrektor ds. technicznych ZWiK Sp. z o.o.
7. Pan Ryszard Woszczyk – Prezes ZWiK Sp. z o.o.
8. Pan Jan Banik – Przedstawiciel związków zawodowych ZWiK Sp. z o.o.
Nieobecni radni:
Pani Iwona Skotniczna – usprawiedliwiona.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Omówienie wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 ZWiK Sp.
z o.o.w Myszkowie.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta.
Powitała zebranych na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. Stwierdziła
prawomocność obrad. Przedstawiła porządek posiedzenia, poprosiła o jego przyjęcie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
9 radnych. Przy 9 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół z ostatniego posiedzenia przy 9 głosach za, przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Omówienie wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 ZWiK Sp. z o.o.
w Myszkowie.
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Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta stwierdziła, że radni otrzymali obszerne
materiały. Poprosiła pana Ryszarda Woszczyka o przedstawienie i omówienie wniosku
taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Materiał
stanowi załącznik do protokołu.
Pan Ryszard Woszczyk przedstawił elementy składowe prezentacji, na które składają się
wniosek taryfowy oraz plan rozwoju spółki. Na wstępie omówił temat infrastruktury na
terenie Miasta Myszkowa. Wyjaśnił, iż ceny kalkulowane za wodę i ścieki są strategicznym
elementem funkcjonowania społeczeństwa. Przyznał, że również nie podoba mu się
podwyżka wody i ścieków.
Pani Aneta Starus główna księgowa ZWiK sp. z o.o. przedstawiła pierwszy etap prezentacjiwniosek taryfowy. Dokładnie przybliżyła metodę kalkulacji wyliczeń taryf za wodę i ścieki.
Sporządzenie wniosku taryfowego opiera się na art. 20 -24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przytoczyła rozporządzenie wykonawcze do
omawianej ustawy, które mówi, jaki jest wzór wniosku, sposób kalkulacji taryf na wodę
i ścieki oraz jaki jest tryb zatwierdzania wniosku przez Burmistrza i Radę Miasta. Punktem
wyjścia do sporządzenia wniosku taryfowego był okres obrachunkowy, czyli pełne dwanaście
miesięcy, nie więcej niż dwa miesiące na dzień składania wniosku taryfowego. Okresem
obrachunkowym jest okres od września 2011r. do sierpnia 2012r. Podstawą kalkulacji za ten
okres są koszty eksploatacyjne, zaksięgowane na poszczególnych kontach w układzie
kalkulacyjnym, który stanowią opłata stała (dział obsługi klienta), oczyszczalnia, sieć oraz
koszty zarządu. Podstawowym wskaźnikiem mającym decydującym wpływ na wzrost cen
wody i ścieków są wskaźniki wynikające z ustawy budżetowej na 2013r. Takim samym
wskaźnikiem skalkulowane są również wynagrodzenia. Inflacja skalkulowana jest na
poziomie 2,7%. Dynamika wzrostu to 2,3%, o ten wskaźnik podnoszone są koszty materiału,
za wyjątkiem amortyzacji, wynagrodzeń oraz podatki opłaty. Omówiła koszty eksploatacji,
opłatę abonamentową oraz kalkulację sprzedaży. Podkreśliła, że sprzedaż się nie doliczyła,
brakuje 100 tys. m3 ścieków. Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców, spółka stworzyła plan
finansowy w oparciu o liczby, koszty zostały podniesione o minimalne koszty, przy
założeniu, że sprzedaż się zmniejszy. Omówiła tabelę dotyczącą wzrostu cen wody i ścieków
jako efektu zmiany relacji kosztów do wielkości sprzedanej wody, ścieków wg. taryf na
2012/2013. Infrastruktura jest rozbudowana na dużą skalę, żeby obsługiwać ponad 30 tys.
osób, wymaga dużych nakładów. Koszty w postaci amortyzacji będą cały czas rosły. Efekt
przekazywania majątku oraz modernizacja, czyli zaciągnięcie kredytu na modernizacje
planowanych inwestycji na ulicy Piłsudskiego i przepompownię na ul. 1 Maja to 2 mln zł.
Rodzi się pytanie, czy przedsiębiorca lub spółka prawa handlowego nie powinno wykonywać
działań, które zabezpieczą firmie płynność. Spółka ZWiK ma małą płynność, jest
w posiadaniu faktur inwestycyjnych, które są przeterminowane. Czy w związku z tym spółka
nie powinna zakładać niewielkiego zysku oraz podwyższyć opłatę abonamentową, żeby
zabezpieczyć stabilność jej funkcjonowania. Inwestycje są konieczne, rodzą wydatki
finansowe, potem jest konieczność płacenia zobowiązań. Podkreśliła, że ma kontakt z innymi
spółkami wodociągowymi oraz, że w gminach gdzie robi się gruntowne inwestycje ceny
rosną nawet dwukrotnie. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków nie dotyczy spółki wodociągowej sensu stricte, to zadanie własne
gminy, a spółka ZWiK je realizuje. Wystąpiła z postulatem, żeby w przyszłości gmina
przewidziała dla spółki wodociągowej ulgi w podatku od nieruchomości lub dopłaty do ceny
za 1 m3 wody lub ścieków. Takie sytuacje mają miejsce, to są procedury, które istnieją
w innych gminach.
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Pan Ryszard Woszczyk przedstawił kolejną część prezentacji, plan rozwoju spółki. Materiał
stanowi załącznik do protokołu. Taryfy opracowali pracownicy spółki ZWiK, prezes nie
uwzględnił w nich zysku. Chcąc ratować wynik spółki, można pewnych rzeczy nie zrobić.
Kwota amortyzacji, czyli na modernizację i rozwój jest równie ważna jak wynagrodzenia
pracownicze. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków plany wieloletnie wykonują duże firmy wodociągowe. Firmy
wodociągowe składają plany 3 miesiące wcześniej. Jeśli firma nie wykonuje inwestycji, nie
ma konieczności, żeby przedkładała plan. Zdaniem prezesa plan spółki powinien być
sporządzany. Powinien być przejrzysty dla wszystkich. Omówił inwestycje wykonane przez
spółkę w 2012r. oraz planowane na 2013r, materiał stanowi załącznik do protokołu.
Podkreślił duże znaczenie inwestycji, która miała zostać zakończona w 2012r. pn.
„Modernizacja ujęcia wody na ulicy Wyszyńskiego”. Procedury związane z uzyskaniem
kredytu z dopłatą z WFOŚiGW wymagały konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń
wodno-prawnych. Trzy tygodnie wcześniej ZWiK otrzymał informację, że otrzymał dopłatę
do kredytu preferencyjnego. Na kwotę 2 mln zł, wartość dopłaty do kredytu to 240 tys. zł.
Pozostała kwota 1 mln 158 tys. zł netto to koszt wykonania koncepcji i projektu dotyczącego
wodociągu i kanalizacji na ulicy Gruchla na wartość 67 tys. zł. Cała dokumentacja służy
przygotowaniu terenu pod strefę ekonomiczną. Przedstawił efekt dwu miesięcznej pracy
architekta nad omawianą dokumentacją. Wymienił kolejną strategiczną inwestycją dotyczącą
przebudowy kanału w ulicy Wolności za kwotę 54 tys. zł. Realizacja projektu jest konieczna
ze względu na inwestycję dotyczącą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Myszkowie z uwagi na to, że w ciągu ul. Wolności nie ma kanału sanitarnego. Pozostałe
projekty to drobne inwestycje, w dzielnicy Nierada, budowa wodociągu w ulicy Partyzantów,
przebudowa wodociągu w ciągu ul. Powstania Styczniowego. Rzadko się zdarza wykonanie
inwestycji zgodnie z planem, ponieważ pojawiają się dodatkowe wymagające szybkiej
realizacji. Najważniejszą inwestycją była modernizacja wodociągu metodą bezwykopową na
ul. Czarnieckiego, na długości 1,185 km. Metoda jest tańsza i nie powodująca utrudnień dla
mieszkańców. Poza normalną działalnością wodociągi szukają różnych metod technicznych,
które są dopuszczalne i tańsze.
Pani Aneta Starus dodała, że to nie jest jeszcze zapłacone.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że wodociągi wykonały wiele innych projektów, do
których należą: budowa wodociągu metodą bezwykopową w ul. Leśnej, budowa wodociągu
w ul. Granicznej od ul. 1 Maja do istniejącego wodociągu do wysokości budynku 77,
modernizacja stacji uzdatniającej, projekt kanału sanitarnego od osiedla kwiatowego do PKS,
projekt sieci wodociągowej ul. Krasickiego w kierunku stadionu MKS celem zabudowy
niezbędnego hydrantu, budowa kanalizacji w ul. Bocznej, opracowanie dokumentacji
projektowej na modernizację przepompowni ścieków w ul. 1 Maja, remont dachu na części
wyższej budynku socjalno – biurowego ZWiK, zakup mini ładowarki do oczyszczalni
ścieków, zakup działki na ul. Partyzantów od SANiKO, zakup samochodu do 3,5 tony
z kabiną brygadową dla pogotowia wodociągowego, budowa pola fotowoltaiki oraz projekt
budowlany dotyczący przystosowania dyspozytorni dla osób niepełnosprawnych, na który
ZWiK może pozyskać dofinansowanie. Projekt dotyczący przystosowania dyspozytorni jest
złożony i skomplikowany. Pewne projekty przemysłowe mają możliwość uzyskania dotacji
na ten cel. Dokumentacja powinna być gotowa do końca br.
Prezes przeszedł do omawiania inwestycji, które są do wykonania w 2013r. Tematem
sztandarowym jest ujęcie wody na ul. Wyszyńskiego, udział własny to 503 tys. zł, kredyt
preferencyjny to 1 mln 600 tys. zł. Przetarg trwa do 30 listopada br. Przedsięwzięcie jest
skomplikowane, dotyczy budowy nowej studni, przebudowy całego obiektu. Jeśli zostanie
wyłoniony w terminie wykonawca robót, jest szansa na uzyskanie kredytu preferencyjnego od
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WFOŚiGW. ZWiK planuje w 2013r. następujące inwestycje: modernizacja kanału
sanitarnego w ul. 11 Listopada, modernizacja kanału sanitarnego na ulicy 3 Maja wraz
z przykanalikami, wykonanie 52 sztuk przepinek kanału sanitarnego w dzielnicy Mijaczów,
modernizacja placu składowego na oczyszczalni ścieków, remont osadnika wtórnego. Prezes
omówił wykonanie w 2013r. niezbędnych robót przez ZWiK. Roboty nie są ujęte w planie.
Należą do nich: budowa w trybie awaryjnym wodociągu w ul. Mrzygłodzkiej, wymiana
wodociągu w ul. 3 Maja, budowa przyłącza w ul. Partyzantów, wymiana wodociągów
zamarzających zimą w ul. Przyległej, Czarki oraz Żwirowej, budowa wodociągu
w ul. Ceramicznej, Tuwima i bocznych uliczkach, wymiana wodociągu przewiert sterowany
z ul. J. Pawła II i Słowackiego, wymiana wodociągu w ul. Sucharskiego, termomodernizacja
budynku i ujęcie wody przy ul. Piłsudskiego, wymiana wodociągu stalowego przy
ul. Folwarcznej, spinka wodociągu osiedle wymiennikownia, wymiana magistrali na
ul. Sucharskiego, spięcie wodociągu w ul. Korczaka i ul. Pułaskiego oraz na Osińskiej Górze,
ul. Gruchla, ul. Kolejowa, ul. Zielona, budowa ogrodzenia na ul.Spółdzielczej, odbiorniki
GPS, wóz asenizacyjny. Dodatkowo ZWiK ma do wykonania wiele robót zgłaszanych przez
mieszkańców, również do Burmistrza. Najważniejsze z nich to: budowa 16 przyłączy do sieci
wodociągowej w ul. Nierada, budowa wodociągu w ul. Reja, budowa 4 przyłączy
w ul. Błotnej oraz w Kolonii Remby dla 1 odbiorcy.
Prezes omówił prognozę sprzedaży wody na 2013r. oraz tabelę dotyczącą poboru wody z ujęć
własnych i sprzedaż wody – dane w oparciu o liczbę mieszkańców Myszkowa 32.264,
materiał w załączeniu protokołu. Zaznaczył zmniejszenie liczby mieszkańców i jej wpływ na
pobór i sprzedaż wody. Przedstawił w formie tabeli zestawienie cen i różnych firm branży
wodociągowej, materiał w załączeniu. Dane pochodzą z Izby Gospodarczej WODOCIĄGI
POLSKIE, są kwotami brutto, dotyczą stanu na 31.03.2012r. Oznacza to, że wszędzie ceny
wody rosną, wszędzie są takie same problemy z amortyzacją, z przekazywaniem majątku.
Jedynym ewenementem, jeśli chodzi o ceny wody jest gmina Białogard. Przedstawił i omówił
udział poszczególnych elementów w cenie wody i cenie ścieków. Gdzie można zaoszczędzić.
ZWiK nie spodziewa się przychodów, indywidualni odbiorcy płacą coraz mniej. Zadaniem
prezesa jest szukanie oszczędności i efektywności pracy. Amortyzacja jest rozplanowana.
Jeśli chodzi o materiały, czy tu można ograniczyć. ZWiK powinien mieć pewien zasób na
magazynie stan materiałowy awaryjny, gdzie stan utrzymywany jest na poziomie ok. 120 tys.
zł. Materiały będą drożeć. Odnośnie energii elektrycznej ZWiK wynegocjował na 2013r.
wszystkie możliwe upusty i rabaty. Wynagrodzenia stanowią 34% udziału w cenie wody.
Ekonomia wymusza te działania, które społecznie przez pracowników są nieakceptowane.
Obecnie trwają rozmowy na temat zmiany Regulaminu Wynagradzania, których zakończenie
jest przewidziane na koniec roku. Pracownicy powinni wiedzieć, w jakiej sytuacji znajduje się
zakład wodociągowy. W takiej sytuacji, gdzie nie ma przychodów, na każdym elemencie
trzeba szukać oszczędności. Ma nadzieję, że wspólne negocjacje wypracują jakieś wspólne
zdanie. Nie chodzi o to, żeby pracownicy zarabiali grosze, tylko żeby mieli na uwadze,
patrząc na całokształt potrzeb oraz rosnących cen wody i ścieków, że trzeba na to spojrzeć
inaczej. Nie chce doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie się zastanawiał, czy ktoś tego nie
wykona taniej dla wodociągów. Podczas takiego kryzysu firmy wodociągowe stosują nowinki
technologiczne tj. nakładki elektroniczne na wodomierzach. Oznaczałoby to zwolnienie
sześciu inkasentów. Firmy, które ochraniają obiekty, poza ochroną gwarantują nadzór
energetyczny. Można zlikwidować kasę, tak jak to zrobiła Spółdzielnia Mieszkaniowa, tylko
nie każdy ma uruchomiony rachunek bankowy. Pomysł dotyczy zrobienia płatności
masowych.
Koszty pośrednie, czyli koszty ogólnego zarządu stanowią 16%. Wypowiedział się na temat
podatków wpłacanych do kasy Urzędu Miasta, dla przykładu podał inwestycje na Ciszówce,
której wartość wynosiła 4 mln 200 tys. zł, z czego podatek 2% wyniósł 80 tys. zł. Z inwestycji
na Ciszówce ZWiK zarobił na energię elektryczną w jednej z przepompowni. Na dzień
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dzisiejszy na 240 zadeklarowanych przyłączeń, podłączyło się 98 osób, termin jest do końca
br. ZWiK ponosi opłaty środowiskowe, dzięki temu korzysta z kredytów preferencyjnych
z WFOŚiGW. Wyjaśnił, na czym polegają usługi obce, stanowią one 7% i mają duże
znaczenie przy branży ścieki i wywóz osadów. Podkreślił znaczenie suszarni, gdyby jej nie
było usługi obce zamiast 7% wynosiłyby więcej. Taki niski procent to zasługa działu
technicznego spółki, ZWiK płaci w granicach 45zł za wywóz tony osadu, w branży są ceny
100zł, 150zł, a nawet 200zł. Prezes powiedział, że osady są spalane, ZWiK robił próbę
w elektrowni w Bełchatowie zostało spalonych 100 ton wysuszonego osadu, są już zrobione
wyniki badania. Przedstawił porównanie, ile przeciętna rodzina zapłaci więcej za ścieki, wg
wyliczeń jest to kwota 10.35 zł, która przypada na przeciętną czteroosobową rodzinę. Łączna
cena wody i ścieków to 9,29 zł, a podgrzanie wody to 13,50zł.
Po 5 minutowej przerwie Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania dotyczące
prezentacji.
Radny Sławomir Zalega poprosił prezesa ZWiK o rozbudowanie na przyszłość omawianej
informacji o tabele, które uszczegółowiłyby informacje na temat planu wieloletniego.
Przypomniał, że w poprzednim roku prosił, żeby zestawienie rozwiązań rozwojowomodernizacyjnych rozbudować o oczekiwane rezultaty szczegółowe i ekonomiczne. Chodziło
o wyeksponowanie odcinków modernizowanej magistrali sieci. Identyfikuje się w pełni
z postulatem pani głównej księgowej, jeżeli chodzi o pewne założenia, misję, którą spółka ma
do wypracowania odnośnie zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Zwrócił się z pytaniem do
Burmistrza, czy spółka powinna funkcjonować w tej formie organizacyjno – prawnej.
Wspomniał o omawianym kiedyś efekcie skali, który odczuwają mieszkańcy Myszkowa, czy
inwestycje powinny rozbudowywać ponad miarę potencjał spółki. Białogard nie jest
najlepszym przykładem, doszło tutaj już do kompletnego paradoksu, gdzie przy tak
olbrzymiej cenie wody gmina musi dopłacać. Nie tędy droga. Zwrócił się do Burmistrza, czy
nie warto w dobie kryzysu zmienić formę organizacyjno-prawną ZWiK.
Pan burmistrz zapytał, czy jako jednostka organizacyjna.
Radny Andrzej Giewon powiedział, że jako zakład budżetowy.
Pani skarbnik zapytała się, co to da.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że gmina nie będzie musiała przekazywać majątku,
spółka nie będzie rozliczać u siebie środków amortyzacji, zmniejszą się koszty zarządzania
np. w przypadku rady nadzorczej. Gmina nie jest przygotowana do poniesienia tak
olbrzymich nakładów związanych z utrzymaniem spółki wodociągowej w tej formie
organizacyjnej takiego majątku.
Pan burmistrz powiedział, że można stwierdzić patrząc na ilość spółek w branży
wodociągowej, że ich przybywa. Trend generalnych zmian w formie organizacyjno – prawnej
jest po stronie spółek prawa handlowego. Wspomniał dla przykładu gminę Poraj, gdzie była
najtańsza woda w Polsce, zero inwestycji, a wodociągi stanowiły wydział gminy. Myszków
jest w trakcie przekazywania majątku, przygotowana już jest trzecia transza. Jeśli porównuje
się spółki wodociągowe pod względem sprawności działania oraz reagowania wypadają
bardzo dobrze. Zmiana formy organizacyjnej spowodowałaby redukcję kosztów.
Podsumował, że jest to dziwne, że spółka prawa handlowego oczekuje, żeby właściciel ją
wspierał dopłatami. Dopłaty funkcjonują, ale musi być spełniona jedna z dwóch przesłanek,
po pierwsze budżet gminy musi być na to stać. Po drugie spółka mając wysokie ceny,
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generuje bardzo duże dochody, dzieli się zyskiem z pracownikami oraz dywidendy do
właściciela, czyli do gminy. Gdyby gmina uruchomiła narzędzie dopłaty, będzie je bardzo
trudno to wycofać, gdy mieszkańcy się przyzwyczają, że nie dopłacają do wody. Ma to swoje
zalety i wady, można zlecić jakąś analizę. Przykład spółki SANiKO pokazuje, że dobrze mieć
w pewnych obszarach SANiKO jako jednostkę organizacyjną, ponieważ gmina nie musi
zlecać zadań innym firmom przetargach. Podkreślił, że jest otwarty na propozycje.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, żeby nie podawać Poraja, jako przykład na korzyść
spółki. Zmiana struktury organizacyjnej nie jest istotna z punktu widzenia problemów
w Poraju. Przez wiele lat wodociągi i kanalizacja były w strukturach wydziału gospodarki
komunalnej. Ceny wody w Poraju nie były korygowane przez wiele lat. Stąd nawarstwienie
problemów i bałagan została podjęta decyzja o zmianie struktury organizacyjnej spółki.
Pan Ryszard Woszczyk powiedział, że nie po to władze miasta w 1999r. zawiązały spółkę
ZWiK, żeby teraz robić krok do tyłu. Był kiedyś taki trend, że spółki prawa handlowego były
lekarstwem. Powiedział, że nie słyszał, żeby gdzieś w Polsce zmieniono formę organizacyjną
spółki prawa handlowego, nie twierdził jednak, że nie jest to uzasadnione. Zwrócił uwagę, że
ZWiK jest dużym poborcą podatkowym, do gminy rocznie przekazujemy bardzo dużo
pieniędzy.
Pani księgowa przypomniała o wcześniejszym postulacie składanym do radnych odnośnie ulg
w podatku od nieruchomości lub dopłaty do ceny za 1 m3 wody lub ścieków.
Pan burmistrz powiedział, że wychodzi na to, że wodociągi, jako spółka prawa handlowego
płacą jeden podatek do miasta. Zwrócił się do prezesa i głównej księgowej ZWiK, że jeśli
wodociągi nie chcą płacić podatku, to zrobi tak, że spółka zamiast dotychczasowych cen
będzie płacić ceny rynkowe.
Radny Sławomir Zalega zwrócił się z pytaniem do prezesa i głównej księgowej ZWiK, jaki
wynik finansowy spółka przewiduje na koniec roku.
Księgowa odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy spółka po dziewięciu miesiącach ma 30 tys.
zł straty, na działalności operacyjnej jest 144 tys. zł straty. Trudno określić, jaki wynik będzie
na koniec roku już w tym miesiącu. Może być taka sytuacja, że spółka będzie miała stratę na
wyniku finansowym. Podkreśliła, że spółce nie potwierdziła się założona sprzedaż za 2012r.
i brakuje w kasie 400 tys. zł.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że jeśli chodzi o wielkości sprzedaży wody
i odprowadzanych ścieków, na których spółka bazuje, ZWiK przyjmuje do alokacji wniosku
na takim samym poziomie jak w 2012r. Zastanawia się, czy nie trzeba było robić korekty,
ponieważ to jest operowanie fikcją. W tej chwili jest 140 tys. zł straty, a porównując alokację
wpływów za 2012r. i przewidywanych na 2013r. jest różnica odnośnie ścieków – różnicę
kwotową w wysokości 484.529 zł. Powiedział, że w tych kalkulacjach, które ZWiK
przygotowuje, jest rezerwa ponad 300 tys. zł.
Pani księgowa powiedziała, że radny Zalega porównuje wniosek taryfowy z ubiegłego roku
z aktualnym wnioskiem, podkreślając, wniosek jest tylko prognozą. Tworzy się go nie
w oparciu o poprzedni wniosek taryfowy.
Radny Sławomir Zalega stwierdził, że księgowa powiedziała, że przy tworzeniu nowego
wniosku bazowano na podobnym zużyciu. Poruszył temat zmiany warunków ekonomicznych
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w roku obowiązywania taryf. Do prognozy sprzedaży na 2013r. przyjęto ilość wody
dostarczonej, odprowadzonych ścieków na tym samym poziomie jak w 2012r. Powiedział, że
spółka nie przedstawia rzetelnych informacji.
Pani księgowa powiedziała, że te dane są prawdziwe. Podkreśliła, że radny Zalega mówił
o prognozie, którą ZWiK przyjął do 2012r. ZWIK przyjął przykładowo, że będzie 920 tys.
ścieków, a informacja mówi o tym, że przyjmuje do taryf nie prognozę, a faktyczne
wykonanie na podstawie średniej z tego roku.
Radny Sławomir Zalega zapytał, co mają dawać te prognozy, jeśli do alokacji kosztów
dodawane są inne informacje.
Pani księgowa wytłumaczyła, że nie może robić kalkulacji na podstawie prognoz
z poprzedniego okresu, tylko na podstawie rzeczywistego wykonania. Sprzedaż kalkulowana
2012r. była robiona trochę inaczej, tj. z okresu obrachunkowego 2012, 2011, czyli faktyczne
wykonanie. Sytuacja tego roku pokazała, że nie ma stabilności na rynku sprzedaży.
Wystarczy, że jeden podmiot ograniczy swoją produkcję, sprzedaż wygląda zupełnie inaczej.
Radny Sławomir Zalega zapytał odnośnie tabeli D, są poszczególne pozycje kosztów
rodzajowych, czy wzrost materiałów o 140 tys. zł jest spowodowany konkretnym
zapotrzebowaniem, czy przyjętym założeniem.
Pani księgowa powiedziała, że wzrost o 2,7% jest przyjęty statystycznie.
Radny Sławomir Zalega zapytał o listę płac. Zwrócił uwagę, że wydatki, które ZWiK
przewiduje na następny rok, czyli wynagrodzenia są niższe niż przyjmowane do kalkulacji
wniosku, natomiast zwiększony jest ZUS oraz koszty pośrednie. Brakuje jakiejkolwiek
chronologii i ciągłości.
Pani księgowa powiedziała, że notuje sobie wszystkie uwagi radnego, na pewno ma to
związek z deklaracją składaną do ZUS. Potwierdziła, że sprawdzi te informacje.
Radny Sławomir Zalega poprosił o wyjaśnienie księgowej o koszty ogólne pośrednie, zarządu
oraz wzrost o 111 tys. zł na działalność -zużycie wody.
Pani księgowa powiedziała, że koszty zarządu są również kalkulowane współczynnikiem
inflacyjnym, z wyjątkiem tego, co idzie na amortyzację, podatki i wynagrodzenia. To są
koszty bieżącego prowadzenia działalności, koszty eksploatacyjne.
Radny Sławomir Zalega zapytał, dlaczego w kosztach pośrednich zmniejszyła się cena
ścieków o 140 tys. zł.
Pani księgowa powiedziała, że w ubiegłym roku wniosek sporządzała firma zewnętrzna. Aby
zrównoważyć wzrost cen, cena wody wzrosła o 7,4%, w zeszłym roku było to 7,9%, ścieki
podobnie. Została zastosowana metoda zrównoważenia wzrostu cen wody i ścieków.
W związku z tym koszty pośrednie zostały alokowane takimi współczynnikami
procentowymi, aby te ceny zrównoważyć.
Radny Sławomir Zalega zapytał czy chodzi o ceny czy przychody, ponieważ ZWiK ma
alokację w odniesieniu do wielkości przychodów, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę 44%,
jeżeli chodzi o odprowadzanie ścieków 56%, czyli taki klucz funkcjonuje.
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Pani księgowa powiedziała, że takim współczynnikiem spółka alokuje koszty w ewidencji
księgowej, co miesiąc od wielu lat. Gdyby w ubiegłym roku spółka takim kluczem przyjęła
alokację do taryf, cena ścieków już w ubiegłym roku byłaby wyższa. W ubiegłym roku do
ceny wody było przyjęte 37%, a do ceny ścieków 63%.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy ten klucz jest weryfikowany.
Pani księgowa powiedziała, że sama weryfikuje go na swoją odpowiedzialność. Tak to
powinno być zrobione.
Radny Sławomir Zalega dodał, że nie tak jak firma zewnętrzna. Zwrócił się z pytaniem do
prezesa ZWiK odnośnie rozmów nt. zmiany regulaminu wynagrodzeń. Na pewno będzie to
rzutowało na poziom kosztów, oszczędności, które będą wprowadzane w spółce, wielkość
płac i innych kosztów. Zapytał, jakie założenia zostały zrobione, co do korzyści wynikających
z założenia rozmów, uzgodnień. Czy zostaną przyjęte wielkości, które będą zmniejszać lub
racjonalizować poziom wynagrodzeń. Patrząc na listę płac, nastąpił wzrost kosztów za
odprowadzanie ścieków o 26.000 zł w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost narzutów
o 13.000 zł.
Pan prezes powiedział, że założeniem spółki jest to, żeby zmieścić się w taryfach.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy spółka najpierw robi taryfy, a potem dopasowuje koszty.
Pan prezes powiedział, że w taryfach na 2013r. jest zaplanowana określona pula kosztów na
wynagrodzenia, której nie można przekroczyć. Trwają rozmowy, tematy te na każdym
spotkaniu są analizowane na bieżąco. Barierą są taryfy. Negocjacje są po to, ponieważ system
wynagradzania w spółce przyjęty w regulaminie wynagradzania powoduje, że trudno jest
skalkulować w sposób bardzo precyzyjnie ten poziom. Corocznie przyjmowane są wskaźniki
inflacyjne dotyczące wynagrodzeń wynosiły 2,7% lub trochę więcej ze względu na jubileusze
i odprawy. Konstruowanie wniosku taryfowego przewiduje możliwość negocjowania zarządu
spółki z pracownikami odnośnie innych elementów wynagradzania, czterech, pięciu,
dziesięciu, czy dwudziestu. Pracownicy z chęcią przyjęliby jeden z wynegocjowanych
wskaźników, wtedy księgowa nie mnożyłaby kosztów przez wskaźnik inflacyjny tylko
wynegocjowany. Prawo taką możliwość dopuszcza, mimo to podnosi wynagrodzenia tylko
o inflację. W roku następnym przewiduje taką politykę kadrową, żeby mieścić się w tym, co
jest zaplanowane w taryfach. Pracownicy wykonując swoje czynności, nie mają wpływu na
przychody. Rozmowy z pracownikami w sprawie regulaminu wynagradzania nadal trwają, na
każdym spotkaniu kadrowa i księgowa robią specjalne analizy. Zgodnie z zakładowym
regulaminem wynagradzania, dodatki do wynagrodzeń na rok następny są liczone jako
średnia ze wszystkich składników z czwartego kwartału. Jeżeli w czwartym kwartale
wystąpią odprawy lub jubileusze, to przechodzą na rok następny.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy spółka kiedykolwiek zakładała składając wniosek
taryfowy, nieduży wzrost cen wody, uwzględniając inne koszty, poza wynagrodzeniami.
Chodziło mu o samoograniczenie spółki ze względu na sytuację ekonomiczną.
Pan burmistrz widząc niepokój u reprezentanta związków zawodowych ZWiK poprosił
o wyjaśnienie przez panią księgową, skąd biorą się wyższe kwoty na wynagrodzenia niż
w roku poprzednim.

8

Pani księgowa powiedziała, że taryfy są pewną prognozą. Wzrosty są podnoszone według
procedur oraz wskaźników ekonomicznych. Nigdy tak nie jest, że od pierwszego styczna
każdego nowego roku jest podwyżka o 2,7%. Koszty wynagrodzeń założone do
przyszłorocznych taryf, zostały skalkulowane na podstawie obecnie obowiązujących
wewnętrznych przepisów dotyczących wynagrodzeń, skorygowane o wyliczoną rezerwę. Być
może te koszty zostaną wchłonięte przez inne koszty.
Pan prezes powiedział, że przyjmując taki procent inflacji, regulamin wynagrodzeń może
spowodować, że ta kwota zostanie przekroczona samoistnie. Pracownicy od wielu lat nie
mają podwyżek. To nie są kwoty astronomiczne. Obecnie obowiązujący system
wynagradzania powoduje, że niektórzy pracownicy oczyszczalni ścieków mogą mieć
w przyszłym roku większe wynagrodzenia. Pracownicy biurowi nie mają tego systemu
wynagrodzenia, ich wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie. Chcąc podwyższyć
pracownikom administracji np. działu technicznego powoduje to, że inne grupy mają
podwyżki z automatu. Po to jest ta zmiana, żeby ten system był klarowny, bardziej
przewidywalny i sprawiedliwy. Każdy pracownik, bez względu na wykonywane stanowisko
jest cenny, tym bardziej pracownik, który opracowuje pewne koncepcje i ponosi pełną
odpowiedzialność powinien być lepiej wynagradzany. Reasumując powiedział, że
obowiązujący system wynagradzania w spółce jest archaiczny powoduje, że trzeba to
zmienić, nawet kosztem drastycznych działań tj. korzystanie z usług tańszych firm
zewnętrznych.
Radny Eugeniusz Bugaj poprosił o wyjaśnienie straty 100 tys. m3 ścieków. Czy to wynik
błędu w obliczeniach. Dodał, że zużycie wody w stosunku do roku ubiegłego nie zmniejszyło
się.
Pani księgowa powiedziała, że to nie jest błąd w obliczeniach. Są podmioty, które zawęziły
produkcję np. firma SOKPOL, która w latach ubiegłych płaciła faktury za odprowadzanie
ścieków w wysokości 150 tys. zł, ostatnia faktura to 48 tys. zł.
Pan burmistrz zapytał, czy to oznacza, że firma SOKPOL ma to zatwierdzone w umowie czy
ma odrębny licznik ścieków, czy jest to liczone 1:1.
Pan Ryszard Kercz powiedział, że SOKPOL ma odrębny licznik ścieków.
Pani księgowa powiedziała, że spółka ZWiK ma niewykonane przychody, jeśli chodzi
o odprowadzanie ścieków w wysokości 458 tys., z czego 260 tys. to są wpływy zaplanowane
z SOKPOLU, które nie wpłynęły.
Radny Eugeniusz Bugaj zadał prezesowi dwa pytania odnośnie stworzenia miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych, czy chce utworzyć ze spółki prawa handlowego zakład pracy
chronionej. Pierwsze pytanie dotyczyło fachowości pracowników, których prezes chce się
pozbyć, na rzecz nowo przyjętych osób. Jak zostanie rozwiązany ten problem. Drugie pytanie
dotyczyło zlewni ścieków, czy jest ona w stanie podratować sytuację oczyszczalni ścieków.
Pan prezes powiedział, że realizacja koncepcji zatrudnienia w spółce osób niepełnosprawnych
nie oznacza zwolnienia innych osób. Podkreślił, że nie są to osoby upośledzone umysłowo,
tylko osoby, które mogą funkcjonować na wózkach inwalidzkich wykonując zadania
techniczne. Na realizację tej koncepcji będą potrzebne różnego rodzaju dofinansowania,
dotacje, które prezes ma pozyskać. Podkreślił, że nikt nie zostanie zwolniony. Przypomniał,
że w 2004r. robił restrukturyzację na ujęciach wody i również nikt nie został zwolniony.
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Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że o taką odpowiedź mu chodziło i stwierdził, że to
powinien powiedzieć swoim pracownikom, żeby nie bali się stracić miejsc pracy. Nie dziwi
się, że pracownicy mają obawy. Dodał, że w spółce brakuje przepływu informacji.
Pan prezes odniósł się do pytania dotyczącego zlewni ścieków, twierdząc, że dokumentacja
wraz z pozwoleniem na budowę na zlewnię ma zostać sporządzona do końca lutego 2013r. Na
zakup gruntu pod zlewnię spółka przeznaczyła 140 tys. zł. Spółka przeprowadza na bieżąco
analizę ekonomiczną.
Radny Eugeniusz Bugaj stanowczym głosem zapytał o drugą część pytania dotyczącego
zlewni ścieków, poprosił o merytoryczną odpowiedź.
Pan prezes powiedział, że w latach poprzednich za pośrednictwem zlewni na oczyszczalnię
trafiało 22 tys. m3 ścieków rocznie. Różnica na wodzie kupowanej i różnicy ścieków, to
pytanie można zadać w skali całego miasta, gdzie jest 300 tys. m3 ścieków. To jest pytanie
zasadnicze.
Radny Eugeniusz Bugaj stwierdził, że to nie jest zasadnicze pytanie, natomiast poprzez to
docieramy, gdzie ginie taka ilość ścieków. Służby miejskie zamiast karać drobnymi
mandatami mieszkańców Myszkowa powinny sprawdzać, gdzie są nielegalne kanały
sanitarne.
Radny Andrzej Giewon zapytał, czy wodociągi zmierzają do podwyższenia cen wody, żeby
ludzie zaczęli oszczędzać tak jak to robią w całym kraju oraz czy wodociągi chcą sprzedać
więcej wody, żeby zarabiać. Wodociągi same sobie nie poradzą, ponieważ w Myszkowie
bezrobocie sięga 19%. Powiedział, że około 80 -100 osób ma zostać zwolnionych w Myfanie.
Zmniejsza się ilość podmiotów gospodarczych w Myszkowie. Zamiast zastanawiać się nad
podwyżką wody Rada Miasta wraz z Radą Powiatu powinny zastanowić się nad tym, co
zrobić, żeby ściągnąć do Myszkowa jak najwięcej podmiotów gospodarczych. Nie ma
ważniejszych spraw, bezrobocie rozwiąże wszystkie problemy, wystarczy zmniejszyć je
choćby o 5%. Gmina powinna stwarzać warunki do inwestowania, rozwoju przedsiębiorstw,
nie tylko podwyższać podatki.
Pan burmistrz powiedział, że przyglądał się celowości wydatkowania pewnych kosztów
w taryfie za wodę i odprowadzanie ścieków, o czym mówi art. 24 ust.4 ustawy. Nie ma
zastrzeżenia, co do żadnego punktu we wniosku taryfowym, sporządzony jest zgodnie
z prawem. Zapytał, czy zakładając zmniejszenie cen wody był liczony skutek. Jeśli zostanie
podniesiona cena wody i ścieków, jakie będzie uderzenie na następny rok, spowodowane
zmniejszeniem ilości ścieków i jak to będzie ciążyło na przyszłej stawce wody. Uruchomienie
narzędzi podwyżki ceny wody i ścieków spowoduje, że przedsiębiorcy mogą zostać zmuszeni
do korzystania z programów oszczędnościowych lub do skorzystania z nowszych technologii.
Pan prezes powiedział, że spółka ZWiK na dzień dzisiejszy mieszkańcy Myszkowa utrzymują
średnie zużycie dobowe na poziomie minimum sanitarnego około 85 dm3 wody, a normy
wynoszą około 120 dm3 wody. Wspomniał o koncepcji ulepszenia wody z Siewierza
w dzielnicy Smudzówka. Przepadły plany koncepcji przez Siewierz, który nie uzgodnił
lokalizacji przepompowni. Infrastruktura musi być tak utrzymywana, chodzi o względy
przeciwpożarowe, ZWiK odpowiada za hydranty na terenie Myszkowa, które muszą mieć
odpowiednią wydajność. Dodał, że Koziegłowy zaopatrują w wodę mieszkańców Będusza.
Na Będuszu mieszkańcy mają ujęcie wody od prywatnego właściciela, które już się kończy.
10

Powiedział, że ma w planach za trzy, cztery lata koncepcję wybudowania hydroforni na ulicy
Błotnej, żeby nie uzależnić się od Koziegłów.
Radny Adam Zaczkowski poprosił o wyjaśnienie struktury taryfy, a konkretnie pojęcia
eliminowania subsydiowania skrośnego, wymienionego w ramach zasad projektowania taryfy
oraz czym jest spowodowane dążenie do niego.
Pani księgowa wyjaśniła, że nie wolno przychodami z jednej działalności pokrywać kosztów
innej działalności np. nie można środkami pochodzącymi z oczyszczalni finansować sieci.
Alokacja kosztów pośrednich to jest również eliminowanie subsydiowania skrośnego.
Pan burmistrz powiedział, że z jednej strony widzi potrzeby przedsiębiorstwa, spółki,
z drugiej chciałby wierzyć wszystkim prognozom. Powiedział, że to będzie trudny rok dla
mieszkańców Myszkowa. Przytoczył art. 24 ust.9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że „Na uzasadniony wniosek
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok”. Zapytał, czy jest
szansa na skorzystanie z tego przepisu.
Radny Sławomir Zalega zaproponował wstrzymanie się od głosowania nad wnioskiem
taryfowym do momentu zatwierdzenia przez spółkę bilansu, żeby porównać rzeczywiste
koszty.
Pani księgowa przyznała zgodnie, że nie da się ich porównać. Jeśli chodzi o przedłużenia
obowiązywania istniejących taryf ważnym elementem jest uzasadnienie ekonomiczne. Jeżeli
okaże się, że będzie strata na wyniku finansowym, przedłużanie przez kolejne trzy miesiące
straty w spółce jest działaniem na niekorzyść spółki. Uzasadnieniem ekonomicznym w takiej
sytuacji może być tylko założenie zysku w taryfach na rok przyszły, który pokryje w części
straty z I kwartału. Podkreśliła, że zysk jest rzeczą zupełnie naturalną w firmach
wodociągowych.
Radny Zalega powiedział, że spółka wypracowywała do tej pory dodatnie wyniki finansowe.
Szacunki są takie, a nie inne, dziwne żeby było to niedoszacowanie.
Pani księgowa obawia się, że w przyszłym roku taryfy również mogą się okazać za słabe.
Gmina powinna być po stronie spółki. Każda inwestycja lub modernizacja realizowana przez
wodociągi jest obłożona dużym podatkiem d nieruchomości.
Pan burmistrz zapytał czy pani księgowa skłania się do wypowiedzi radnego Sławomira
Zalegi odnośnie zmiany formy organizacyjno – prawnej spółki. Nie rozumie postawy pani
księgowej.
Pani księgowa postuluje o częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Pan burmistrz powiedział, że zwalnianie z podatku od nieruchomości powoduje podwójny
skutek. Jest to traktowane, jakby gmina udzielała subwencji podmiotowej.
Pan prezes powiedział, że złożył taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie
przewiduje przedłużenia ich o kolejny rok z powodu braku uzasadnienia ekonomicznego. Na
dzisiejszy dzień firma ma stratę.
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Radny Sławomir Zalega powiedział, że spółka nie wie, czy będzie miała bilans dodatni czy
ujemny. Podwyżka taryf wody nie zagwarantuje spółce dodatniego wyniku bilansu.
Przychylił się do wniosku Burmistrza odnośnie uzasadnienia ekonomicznego. Radni nie mają
uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, jeśli chodzi o dane, przedstawione przez spółkę.
W przedstawionych danych może nie ma merytorycznych błędów, ponieważ spółka robi to
zgodnie ze sztuką, jaka została narzucona. Natomiast nie wiadomo, jak rok obrachunkowy się
zamknie. Przewidywania spółki, co do punktu odniesienia spółki alokacja do alokacji, nie
wiadomo czy się spełnią, jeżeli ta strata będzie rzeczywiście wynosiła 140 tys. zł.
Pani księgowa podkreśliła, że jest to strata na działalności operacyjnej. Spółka ma jedną
rezerwę na służebność w wysokości 20 tys. zł i rezerwy, które powinny zostać nałożone na
wynagrodzenia.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że jest to element całości wyniku finansowego. Radni
powinni wypracować wniosek odnośnie odroczenia, ale wniosek taryfowy został złożony
w terminie. Szuka prawnych możliwości. Zaproponował znalezienie rozwiązania przez
prezesa.
Pan prezes powtórzył, że nie przewiduje przedłużenia ich o kolejny rok z powodu braku
uzasadnienia ekonomicznego.
Pani księgowa powiedziała, że spółka ma przeterminowane zobowiązania, spółka ma
odroczoną karencję spłaty kredytu do banku. Mogą się zdarzyć różne sytuacje i spółka nie
dostanie transzy kredytu w terminie.
Pan burmistrz powiedział, że warto poszukać rozwiązania w zaplanowanych rezerwach, może
art. 24 ust.9 a ustawy będzie miał zastosowanie.
Przewodnicząca komisji poprosiła o sformułowanie przez radnego Sławomira Zalegę wniosku
formalnego.
Pan burmistrz powiedział, że nie może podważyć celowości wydatków we wniosku
taryfowym, nie ma żadnej podstawy.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że radni mają dwa wyjścia, po pierwsze mogą złożyć
formalny wniosek do burmistrza o przesunięcie terminu, po drugie zaopiniować go
negatywnie.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że są jeszcze inne możliwości. W pkt. 4, który mówi, że
wójt, burmistrz, prezydent sprawdza, czy plany zostały sporządzone zgodnie z przepisami
ustawy i weryfikuje koszty, o których jest mowa w art. 28 ust. 4 pkt.1 ustawy, pod względem
celowości. Celowość rozpatrujemy, jako interes gminy, nie tylko, jako interes spółki.
Pan burmistrz zapytał, jak ma podważyć celowość wydatku na ujęcie wody, jeżeli zdaniem
prezesa spółki pogorszy się jakość wody. Jest to najdroższa inwestycja w przyszłym roku.
Radny Sławomir Zalega zaproponował przejrzenie wszystkich elementów kosztów
inwestycji, remontów.
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Pan burmistrz powiedział, że brak środków na domknięcie pewnych rozpoczętych działań
prezes będzie motywował tym, że nie ma uzasadnionego wniosku.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że można się jeszcze przyjrzeć innym poniesionym
kosztom, materiałom. Przyznał, że metoda wyliczenia tych kosztów nie podoba mu się.
Zapytał o wydatek około 600 tys. zł na zaopatrzenie w wodę, dlaczego mieszkańcy
Myszkowa mają wydać ponad 4% więcej w przyszłym roku.
Pani księgowa powiedziała, że spółka z roku na rok wydaje więcej na materiały.
Infrastruktura jest coraz starsza, spółka się rozrasta. Założenie spółki, że wyda mniej na
materiały jest założeniem utopijnym.
Pan prezes zapytał się, czy radni zapoznali się z opinią Rady Nadzorczej ZWIK nt. taryf za
wodę i ścieki.
Pan burmistrz nadmienił, że Rada Nadzorcza wskazuje na pewne ekonomiczne aspekty taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2013r. Rada
stoi na stanowisku o uwzględnieniu w konstrukcji taryf pozycji zysku, jako elementu także
stabilizującego finanse spółki.
Pan prezes dodał, że taryfy zweryfikowała Rada Nadzorcza ZWiK. Chciał odczytać treść
opinii.
Przewodnicząca komisji zaproponowała załączenie tej opinii, jako załącznik do niniejszego
protokołu. Przypomniała ponownie o sformułowaniu wniosku.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że widzi nieugiętą postawę pana prezesa, który walczy
o swoją spółkę. Jakie skutki to przyniesie. Czy te taryfy przyniosą rzeczywisty wzrost
wpływów ze sprzedaży. Okaże się, że mieszkańcy będą mieć podwyżkę w przyszłym roku
o 20% na wodzie i 30% na ściekach.
Pani księgowa powiedziała, że spółka nie musi prowadzić inwestycji, może prowadzić swoją
bieżącą działalność, modernizować aktualny majątek. Podkreśliła, że cena ścieków wzrosła ze
względu na wzrost cen amortyzacji i podatków, na co nie ma wpływu spółka.
Radny Sławomir Zalega powiedział, że gdyby spółka wykonała swoje zamierzenia w roku
przyszłym, jeżeli chodzi o ilość ścieków, to cena wzrosłaby o 1,4%, przyjmując założenia
prognozy do prognozy. Wniosek taryfowy powinien być sporządzony w oparciu o faktyczne
wykonanie.
Radny Sławomir Zalega sformułował formalny wniosek.
Komisja wnioskuje o:
Komisja wnioskuje o przesunięcie terminu złożenia wniosku w sprawie wprowadzenia
nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do
czasu przedstawienia zweryfikowanego bilansu spółki ZWiK za 2012r.
Odbyło się głosowanie, w głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 8 głosach za
i 1 wstrzymującym się, wniosek został przyjęty.
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Przewodnicząca komisji podziękowała panu prezesowi, pani księgowej oraz związkom za
udział w posiedzeniu komisji.
Pani księgowa powiedziała, że w swojej praktyce po raz pierwszy spotkała się, że jest
przedłużany wniosek taryfowy. Przytoczyła treść art. 24 ust 9a ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Pan burmistrz wyjaśnił, że po złożeniu tego wniosku pan prezes będzie mógł nie złożyć
takiego uzasadnionego wniosku lub złoży uzasadniony wniosek a Rada Miasta będzie musiała
zwołać sesję nadzwyczajną i radni będą musieli przegłosować taką uchwałę.
Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Pani skarbnik powiedziała, że projekt uchwały zakłada zabezpieczenie środków dla oświaty,
które przy uchwalonym budżecie nie były zabezpieczone. Chodzi o kwotę ponad 430 tys. zł.
Zostały wprowadzone autopoprawką środki na remont dachu w MDK, środki w wysokości
30 tys. zł.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
2/Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Myszków na lata 2012-2026.
Radny Sławomir Zalega zapytał o założenie na 2014r. wzrost kosztów na przewozy
pasażerskie do 2 mln zł, czy to nie za duża kwota.
Pani skarbnik powiedziała, że to była kwota zabezpieczona po przetargu.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
3/Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2013.
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnienie podwyżki o 4%, w załączniku nr 1 do
uchwały jest przedstawiona analiza kosztów. Przedstawiła skutki finansowe dla osób
fizycznych prawnych.
Pan burmistrz powiedział, że w ubiegłym roku podatek od nieruchomości nie był
podnoszony. Analizując podwyżkę gmina brała pod uwagę stawki podatku w sąsiednich
gminach.
Radny Marian Tylkowski miał zastrzeżenie, że w przypadku budynków mieszkalnych osób
prywatnych podwyżka wynosi dwa grosze od m2, a od prowadzących działalność
gospodarczą podwyżka podatku się nakłada, podatek od gruntu oraz podatek od budynku, co
daje podwyżkę w wysokości 1,12 zł na m2. Przy obecnej sytuacji finansowej firm, to duża
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podwyżka, uderzy to bardzo mocno w prywatne firmy. Czy nie dałoby się znaleźć
innego rozwiązania.
Pani skarbnik powiedziała, że został zastosowany taki sam wskaźnik dla wszystkich 3%,
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Pan burmistrz powiedział, że w sąsiednich gminach przeszły podwyżki np. w Żarkach
i Zawierciu 5 %.
Przewodnicząca komisja zapytała, czy pani skarbnik widzi inną możliwość, jeżeli chodzi
o stawki podwyżki podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność
gospodarczą.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że podnosząc podatki, cenę za wodę i ścieki oraz śmieci,
trzeba się zastanowić, kto będzie tutaj inwestował. Budżet miasta konstruuje się również
z podatków dochodowych od osób fizycznych. To nie jest jedyny element budżetu miasta.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę na rozwój przedsiębiorczości, podwyższając podatki
zaprzecza się tej idei.
Radny Sławomir Zalega zaproponował, że klub lewicy powstrzyma się teraz od głosowania.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 4 głosach za
i 5 wstrzymujących się, projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
4/Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
5/Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2013.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
6/ Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/128/07 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania
i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
8/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
z dotychczasowymi dzierżawcami.
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Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, czy istnieje możliwość, żeby uregulować stan prawny tych
gruntów i sprzedać tym ludziom, którzy wybudowali za swoje pieniądze.
Pan burmistrz powiedział, że niestety gmina jest w posiadaniu ekspertyzy, która mówi, że te
sprzedaże, które odbywały się w trybie bezprzetargowym są ponownie kontrolowane.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
9/ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
10/ Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani kierownik OK powiedziała, że odbywały się dyskusje nt. wprowadzenia trybu
kwartalnego, ale ze względu na problemy finansowe mieszkańców Myszkowa zostanie
pozostawiony miesięczny tryb opłat.
Radny Sławomir Zalega zapytał o wysokość stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pani kierownik OK odpowiedziała, że będzie kształtować się między 9 -11 zł miesięcznie od
osoby w gospodarstwie domowym.
Pan burmistrz dodał, że wyliczenia merytoryczne będą do końca grudnia br.
Radny Sławomir Zalega zaproponował, żeby opłaty były wnoszone zamiast do 10-go każdego
miesiąca 14 –go każdego miesiąca.
Pani skarbnik zaproponowała do 15 – go każdego miesiąca, jak płatności za podatki lub do
20 –go każdego miesiąca.
Ostatecznie komisja zaakceptowała zmianę terminu wnoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 20-go każdego miesiąca.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
11/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta
Myszkowa na 2012r. dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na dofinansowanie
zadania doposażenia poradni leczenia uzależnień-punkt terapii grupowej.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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12/ Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu przez miasto Myszków.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy ta uchwała uwzględnia tylko kluby sportowe.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
13/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków
w 2013r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych, przy 9 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Komisja wnioskuje o:
Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad sesji uchwały w sprawie uchwalenia
„Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2013 – 2016 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie” oraz
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
Odbyło się głosowanie, w głosowaniu uczestniczyło 9 radnych. Przy 9 głosach za wniosek
został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Przewodnicząca komisji odczytała treść petycji od Rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola na Będuszu. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Pan burmistrz powiedział, że zostanie sprawdzony stan prawny drogi.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że komisja zajmie się sprawą po wcześniejszym
merytorycznym rozpoznaniu sprawy przez Burmistrza.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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