
Zwiqzek Komunalny Gmin
ds. WOdocIQg6w i KonollzocJI

w Częstochowie
42·202 Częstochowo,ul. Joskrowsko 14/20

tel 034/377 31 80

Z posiedzenia 74 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

w dniu 17 września 2009 roku

PROTOKÓŁ

Obecni na posiedzeniu - wg załączonej listy obecności, skarbnik Związku

Katarzyna Jagusiak, radca prawny Związku Ewa Recha oraz Zarząd Spółki Akcyjnej

"Wodociągi Częstochowskie".

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Konrad

Głębocki.

Następnie zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego Zdzisława Nowaka Burmistrza

Miasta Blachownia.

Ad.2

Przewodniczący obrad stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania

uchwał.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

l. Otwarcie Zgromadzenia Związku.

2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z 73 Zgromadzenia Związku w dniu 3 kwietnia 2009 roku.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2009 rok.

6. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego biura Związku.

7. Informacja Zarządu Spółki o wynikach za I półrocze 2009r i innych sprawach

Spółki.

8. Wolne wnioski, sprawy różne.

9. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Protokół z 73 Zgromadzenia Związku w dniu 3.04.2009 r., został przyjęty

jednogłośne.



Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Waldemar Chmielarz, Andrzej

Szczypiór i Zbigniew Wawrzyniak.

Ad.5

Propozycje zmian w planie finansowym Związku na 2009 rok, przedstawiła Główna

Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak. Projekt uchwały zakłada dwie

podstawowe zmiany dotyczące zabezpieczenia środków finansowych zarówno po

stronie dochodów jak również wydatków, związanych z planowanym przejęciem

majątku z miasta Częstochowa wybudowanego w ramach funduszu ISPA o wartości

52265 145,29 zł .

Planuje się zwiększenie dochodów o 97 939 zł., w tym dochody z dzierżawy

składników majątkowych 97 569 zł., pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu

rzeczywistego wykonania wydatków do założonego w planie finansowym na rok

2009.

Zmiany w wydatkach budżetowych Związku proponuje się zwiększenie planu o kwotę

177 384 zł., część środków w kwocie 40000 zł. zostaje przeniesiona z paragrafów

4300 - Zakup usług pozostałych, oraz 4430 - Różne opłaty i składki.

Ogółem zwiększenie planu wydatków wynosi 137384 zł.

Proponuje się również zwiększenie planu deficytu budżetowego (nadwyżki

budżetowej) o kwotę 39 445 zł., w związku z tym, że rzeczywista nadwyżka z lat

ubiegłych wynosiła 189445.96 zł.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie zmian w planie

finansowym Związku na 2009 rok.

Ad.6

W sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym biura Związku, Radca Prawny Pani

Ewa Recha przedstawiła informację o planowanych zmianach.

Przewodniczący Zgromadzenia wystąpił o wyjaśnienie zasad wypełniania

obowiązków i praw Kierownika zakładu pracy w przypadku zatrudnienia dyrektora

biura.

Radca Prawny udzieliła wyjaśnień na zgłoszone pytania. Funkcja dyrektora biura była

by zakwalifikowana jako stanowisko pracy równorzędne ze stanowiskiem

Kierownika komórki organizacyjnej Związku Komunalnego.



Zgodnie z obowiązującym Statutem Związku Komunalnego, organem

decyzyjnym jest Zarząd Związku który podejmuje decyzje o zatrudnieniu. Na chwilę

obecną kierownikiem zakładu pracy jest Prezes Zarządu, a dyrektor biura nie jest

zatrudniony.

Do treści Regulaminu Organizacyjnego nie zgłoszono uwag, został jednogłośnie

przyjęty przez Zgromadzenie Związku Komunalnego.

Ad. 7
Informację Zarządu Spółki o wynikach za I półrocze 2009r przedstawił Prezes

Zarządu Pan Andrzej Babczyński.

W pierwszym półroczu 2009 roku wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług

Przedsiębiorstwa wyniosła 49 694 232,57 zł., co stanowi 98,3 % wartości przychodów

ogółem. Na działalności pomocniczej osiągnięto przychody w wysokości

1 366 194,23 zł., przychody ze sprzedaży materiałów wyniosły 20 679,50 zł., a na

pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 680 660,38 zł, tj. 1,35 % przychodów.

Przychody na działalności finansowej 162459,38 zł, co stanowi 0,32 % przychodów

ogółem. W I półroczu 2009 roku nie odnotowano zysków nadzwyczajnych, a ogółem

całkowita wartość przychodów wyniosła 50 537 352,33 zł., i w porównaniu do

analogicznego okresu roku poprzedniego są wyższe o 10,52 %.

Wartość kosztów poniesionych w I półroczu osiągnęły 48 399 078,36 zł i stanowiły

99,2 % kosztów ogółem. Na działalności pomocniczej koszty osiągnęły wysokość

1 291 947,36 zł., koszt sprzedaży materiałów 14758,29 zł., koszty pozostałej

działalności operacyjnej 254531,65 zł., i stanowią 0,6 % kosztów ogółem.

Koszty działalności finansowej 96028,65 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem.

Całkowite koszty działalności Przedsiębiorstwa w I półroczu 2009 roku wyniosły

48 789 638,66 zł., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są

wyższe o 9,69 %.

Działalność Przedsiębiorstwa w I półroczu zamknęła się wynikiem finansowym zysk

brutto 1 747713,67 zł. W tym na wynik finansowy- ogółem sprzedaż towarów i

usług w kwocie 1 295 154,21 zł.

Spółka wybrała na rok bieżący uproszczoną formę płacenia podatków w formie

zaliczkowej według dochodów za rok 2007. Wartość podatku zapłaconego



w zaliczkach wynosi 429 372,00 zł., natomiast rzeczywisty podatek dochodowy jest

niższy i wyniósł 174 111,00 zł.

Zysk netto rzeczywisty osiągnął wartość 1 573602,67 zł.

Realizacja przychodów w stosunku do planowanych założeń osiągnęła wartość:

- na działalności wodociągowej 46,94 %

- na działalności kanalizacyjnej 49,05 %

Ilościowo wykonanie planu sprzedaży wyniosła za I półrocze wynosi:

-sprzedaż wody 7322600 m3
- 48,18 %

- Odprowadzanie ścieków 5 906 800 m3
- 50,19 %

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek

sprzedaży dostarczanej wody o 2,03 %, a w zakresie odprowadzanych ścieków

nastąpił wzrost o 0,22 %.

Celem utrzymania płynności finansowej na właściwym poziomie Spółka wysłała

8379 wezwań do zapłaty, udzielono 138 układów ratalnych, wysłano 169 wezwań

przesądowych, 13 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego. W związku z

zaległościami w płatnościach za dostarczaną wodę wysłano 896 informacji o

planowanym zamknięciu dopływu wody, ostatecznie dokonano 80 zamknięć

dostarczania wody.

Przedsiębiorstwo nie jest zagrożone w terminowym regulowaniu zobowiązań,

zyskowność na działalności podstawowej osiągnęła poziom 2,59 %.

Zyskowność netto na działalności ogółem z uwzględnieniem podatku rzeczywistego

osiągnęła poziom 3,11 %.

Ważnym wydarzeniem w I półroczu 2009 roku było oddanie do eksploatacji ujęcia

wody w miejscowości Rybna, oraz na dzień dzisiejszy zakończono modernizację

oczyszczalni ścieków w Kłobucku.

Ad 8.
W sprawach różnych Pan Krzysztof Smela zadał pytanie dotyczące wyników

negocjacji oraz podpisanej umowy przez Spółkę z Oczyszczalnią Ścieków "Warta".

W odpowiedzi Prezes Przedsiębiorstwa przedstawił informację o podpisanych

umowach. Pierwsza umowa zawarta została na okres od 6 maja do 31 sierpnia 2009 r.,

oraz druga umowa na podobnych warunkach i treści do 5 maja 2010 roku.



Z negocjacji została sporządzona Notatka z zapisanymi warunkami oraz

zobowiązaniami stron co jakości i ilości odprowadzanych ścieków przez Spółkę do

Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A.

W wyniku negocjacji uzgodniono również, że w następnych latach ścieki dowożone

do punktu zlewnego w Częstochowie na ul. Wały Dwernickiego, z gmin będących

członkami Związku, nie będą tam dostarczane lecz oczyszczane w oczyszczalniach

gminnych zgodnie z miejscem ich powstawania.

Prezes Zarządu Związku przedstawił informacje o przeprowadzonym konkursie

na stanowisko Starszego Specjalisty w Biurze Związku Komunalnego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, przez komisję w składzie Krzysztof

Smela, Bogumił Sobuś , Krzysztof Nowak, został zatrudniony Pan Piotr Kosela.

Umowa zawarta została na czas określony do 30 listopada 2009 r., na chwilę obecną

zatrudniony odbywa służbę przygotowawczą, która zakończona będzie egzaminem.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował członków, że w dzisiejszym

posiedzeniu uczestniczy z prawem głosu Pan Marcin Biernat p.o. Burmistrza

Blachowni.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował również, że na ostatniej Sesji Rady

Miasta Częstochowy, miała miejsce dyskusja na temat roli Miasta Częstochowy w

Związku Komunalnym w nawiązaniu do przekazywanego do Związku majątku.

Na tym zakończono posiedzenie Zgromadzenia Związku komunalnego Gmin ds.

Wodociągów i Kanalizacji.
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