
Związek Komunalny Gmin
d/s Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie, Jaskrowska 14/44

tel 324- 70-21 W 266 PROTOKÓŁ

z posiedzenia 73 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

w dniu 3 kwietnia 2009 roku

Obecni na posiedzeniu - wg załączonej listy obecności, radca prawny Związku
Ewa Recha oraz Zarząd Spółki Akcyjnej "Wodociągi Częstochowskie".

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Konrad Głębocki.

Ad.2

Przewodniczący obrad stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania
uchwał.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowanie uchwał.
3. Przyjęcie protokółu z 72 Zgromadzenia Związku w dniu 17 lutego 2009 roku.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2008.
6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu związku za rok 2008.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe

odprowadzanie ścieków dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Biura Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.
9. Informacja Zarządu Spółki o sprawach gospodarczych Przedsiębiorstwa.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.3
Protokół z 72 Zgromadzenia Związku w dniu 17. 02. 2009r został jednogłośne przyjęty.

Ad.4
Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Waldemar Chmielarz, Andrzej Szczypiór
i Zbigniew Wawrzyniak.



Ad.5
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego związku za rok 2008 omówiła skarbnik
Związku pani Katarzyna Jagusiak.

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i
Kanalizacji w Częstochowie na rok 2008 uchwalony UchwałąNr 24/2007
Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2007 roku w zakresie dochodów
wynosił 2.446.200 zł a w zakresie wydatków kwotę2.546.200 zł .Według stanu
na 31.12.2008r. plan finansowy za rok 2008 Związku po zmianach w ciągu
roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą2.361.500zł ,

, natomiast wydatków kwotą 2.580.000z1. Źródłem sfinansowania deficytu
budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 218.500zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 2.360.932,67 zł
tj 99,98% planu.
Dochody Związku w roku 2008 składały się z następujących źródeł; dochody
z dzierżawy majątku Związku na kwotę 2.226.894,86 zł oraz odsetki bankowe
od środków finansowych ,które wyniosły 5.562,36zł, kwota 196,42 zł
stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Pozostałe
wpływy w kwocie 2.466,03zł stanowiły dochody z tytułu usługi szkolenia.
Natomiast dochody majątkowe pochodziły ze sprzedaży nieruchomości
gruntowej w kwocie 125.763zł na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach oraz wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego w
kwocie 50,00zł.

Plan wydatków w okresie 2008 roku został wykonany w kwocie
2.390.070,93 zł tj. 92,64% planu. Największą pozycję wydatków Związku w
roku 2008 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.890.069,00zł
stanowiący 79,08% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych.
Wydatki majątkowe roku 2008 wynosiły 106.855,66zł ,co stanowi 4,47%
wydatków ogółem i obejmowały modernizację budowli po sprzedaży
nieruchomości gruntowej w kwocie 53.000zł , nabycie nieruchomości gruntowej
w Łobodnie kwota 27.231 ,60zł oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego za
kwotę 26.624,06zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 2.283.215,27zł tj. 92,63%.
Wydatki powyższe obejmowały wydatki na płace i pochodne w wysokości
171.975,77zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu oraz
wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, koszty diet dla organu stanowiącego i
wykonawczego Związku wynosiły 114.715,22zł oraz pozostałe wydatki o
charakterze rzeczowym i usługowym 68.773,28 zł.
Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 37.682,00zł i
dotyczył wniesionego aportu rzeczowego do spółki "Wodociągi
Częstochowskie" o wartości księgowej netto 198.325,18zł oraz objęciu akcji
serii C o wartości 341.092 zł.
W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 41.938,86zł
na następujące usługi:
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- obsługa prawna 17.568,00 zł
- obsługa bankowa 2.275,00zł
- usługi informatyczne - BlP i wdrożenie programu- środki trwałe 1.775 ,00zł
- usługi notarialne 2.286,28zł
- seminarium 12.045,80zł
- aktualizacja abonamentu LEX 4.395,66zł
- pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe, weryfikacji danych ewidencyjnych
nieruchomości i.t.p.) 1.593,12zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w 92,64,% wynikało z następujących
przyczyn:
- kwota 20.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 68.731,00zł w ramach §4480 Podatek od
nieruchomości stanowiło ewentualną rezerwę planu na podatek od

nieruchomości
dla gmin - członków Związku przekazujących środki trwałe na mienie

Związku;
- w § 4300 w pozycji - prace studialne iprojektowe z zakresu rozwiązywania

problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 50.000zł ,
została przewidziana do realizacji w innym terminie

- w § 3030 na plan 125.000zł nie wydatkowano kwotę 10.284,78 zł z uwagi na
fakt, że odbyło się mniej posiedzeń Zgromadzenia Związku niż zarezerwowano
w planie;
- w grupie płac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 2.224,23zł
- w wydatkach inwestycyjnych oszczędności wyniosły 8.144,34 zł
- w zakresie opłat i składek oraz podatku dochodowego 11.821,43zł;

w pozostałych wydatkach o charakterze rzeczowym i bieżącym l

oszczędności wynosiły 18.723 ,29zł.
Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo.

W 2008 roku gminy- członkowie Związku przekazały nieodpłatnie majątek
trwały związany z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę brutto
424.982,83zł w tym: Gmina Częstochowa 192.490zł (wg wartości księgowej
brutto, a umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia wyniosło 10.105,65zł) ,
Gmina Mykanów 232.492,83zł (umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia
wyniosło 6.555,63zł).

Na koniec 2008 roku Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
a płatności były realizowane w wymagalnych terminach.
Wynik finansowy za rok 2008 jest ujemny i wynosi 29. 138,26zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 189.445,96zł.
Do sprawozdania a wykonania planu finansowego Związku za 2008 rok nie wniesiono
uwag.
Komisja Rewizyjna Związku w dniu 18 marca 2009 roku wystąpiła z wnioskiem o
udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za rok 2008. Regionalna Izba Obrachunkowa
uchwałą Nr 4 l OO/VII 113/2009 z dnia 30 marca 2009r wydała pozytywną opinię o
przedłożonym przez Związek sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za
rok 2008. RIO uchwałą Nr 4100NII/16/2008 pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za rok 2008.
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Ad.6
Zgromadzenie Związku jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Związku za rok 2008. Uchwała Nr 9/2009.

Ad.7
Wniosek Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego odprowadzania ścieków spełnia wymogi określone prawem.
Do przedstawionego wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków nie,
wniesiono uwag. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie na
okres od 6 maja 2009r do 5 maja 201 Orgłosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia
Związku.

Ad 8.
W związku z przygotowywanym konkursem na wolne stanowisko urzędnicze w biurze
Związku, zachodzi potrzeba dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura
Związku. Zmiany dotyczą:
1) nowego brzmienia ust.2 w § 3: "Pracą Biura Związku kieruje Prezes Zarządu,

a w przypadku zatrudnienia Dyrektora Biura, Dyrektor. "
2) nowego brzmienia ust. 1 i 2 w § 4:

" 1. W strukturze Biurafunkcjonują następujące stanowiska pracy:
1/ Dyrektor Biura Związku jako kierownik komórki organizacyjnej,
2/ Stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Związku - inspektor, starszy specjalista,

główny specjalista,
3/ Główny Księgowy.

2. Dopuszcza się łączenie stanowiska Dyrektora Biura Związku ze stanowiskiem
o którym mowa w §4, ust. 1, pkt2. "

W trakcie obrad Zgromadzenia Związku prezes w imieniu Zarządu zgłosił propozycję,
aby zamiast rozpatrywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym, przyjąć uchwałę sprawie.
przyjęcia nowego regulaminu organizacyjnego. Zarząd Związku rozpatrzył projekt nowego
regulaminu. Jest on znacznie krótszy i reguluje zasadnicze sprawy dotyczące
funkcjonowania biura Związku. Ze względu, że projekt nowego regulaminu powstał tuż
przed posiedzeniem Zarządu Związku i Zgromadzenia, nie było możliwości dostarczenia
jego tekstu wszystkim członkom Zgromadzenia Związku.
Zgromadzenie Związku uznało, że na obecnym posiedzeniu winna być rozpatrzona uchwała.
ujęta w porządku obrad, której projekt został dostarczony z materiałami na obrady 73
Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Biura Związku głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad 9.
Informacje o sprawach gospodarczych Spółki przedstawił Prezes Zarządu Pan Andrzej
Babczyński. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.
Spraw różnych nie wniesiono.

Na tym zakończono posiedzenie Zgromadzenia Związku.


