
Związek Komunalny Gmin
ds. WodociQg6w i Kanalizacji PROTOKO' L

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

tel 034/377 31 80
Z posiedzenia 75 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 16 grudnia 2009 roku

Obecni na posiedzeniu - wg załączonej listy obecności, Główna Księgowa

Związku Katarzyna Jagusiak, 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 podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z 74 Zgromadzenia Związku w dniu 17 września 2009 r.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Uchwała w sprawie planu finansowego Związku na 2010 rok.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego

Zgromadzenia Związku.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego.

8. Informacja Zarządu Spółki o sprawach gospodarczych Spółki.

9. Wolne wnioski, sprawy różne.

10.Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał członków czy są propozycje zmian do

porządku obrad.

Pan Krzysztof Smela zaproponował zmianę porządku obrad, i uzupełnienie porządku

o punkt 8:

8. Zmiany w składzie Zarządu Związku:



- Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Komunalnego Pana

Bogumiła Sobusia.

- Uchwała w sprawie powołania członka Zarządu Związku.

Porządek obrad o zaproponowanej treści został przyjęty przez Zgromadzenie Związku

jednogłośnie.

Pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację a ich treść pozostaje bez zmian.

Ad.3

Protokół z 74 Zgromadzenia Związku w dniu 17.09.2009 r., przy dwóch głosach

wstrzymujących się został przyjęty przez Zgromadzenie Związku.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków jednogłośnie zostali wybrani: Andrzej Szczypiór,

Zbigniew Wawrzyniak i Krzysztof Ujma.

Ad.5

Propozycję planu finansowego Związku na 2010 rok, przedstawiła Główna

Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak. Przedstawiony projekt planu

finansowego został przyjęty przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 10

listopada 2010 roku.

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w kwocie 3.445.300 zł., i obejmuje

dochody z mienia Związku składające się z:

- dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3.441.100 zł.

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i ewentualnych

lokat terminowych Związku w wysokości 4.000 zł.

W zakresie przyjętych do planu finansowego Związku na rok 2010

wydatków budżetowych w wysokości 3.595.300zł tj. 99,58% stanowią wydatki

bieżące, które obejmują:
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- podatek od nieruchomości w wysokości 3.100.000zł tj. 86,580/0 wydatków co

zabezpiecza pokrycie zobowiązań z tego tytułu od majątku infrastruktury

kanalizacyjno-ściekowej .

- deficyt budżetowy w wysokości 150000 zł., zostanie pokryty w całości nadwyżką

z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 163.500zł.

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia w wysokości 30.000zł

- wydatki w wysokości 139.650 zł na wypłatę diet dla organów Związku.

- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.000 zł obejmującą następujące

grupy wydatków;

- obsługa bankowa, internetowa, komputerowa, prawna

- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości 1 mne

- prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki

ściekowej w obszarze Związku Komunalnego.

- różne opłaty i składki obejmuje wydatki w kwocie 15.000 zł związane z

planowanymi wydatków z zakresie przyjęcia nieruchomości gruntowych od innych

gmin uczestników Związku oraz opłat rocznych użytkowania wieczystego.

- bieżące wydatki utrzymania biura Związku w wysokości 20.000zł., kwota ta

stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,56% wydatków budżetowych ogółem.

Do planu finansowego Związku nie zgłoszono uwag i pytań.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pozytywne Decyzje Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie

planu finansowego na rok 2010, i możliwości sfinansowania deficytu w kwocie

150000 zł.

Uchwała w sprawie planu finansowego Związku na rok 2010 przy jednym

głosie wstrzymującym, została przyjęta przez Zgromadzenie Związku .

Ad.6

Zgromadzenie Związku wybrało jednomyślnie komisję skrutacyjną do wyboru

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku w składzie: Waldemar Chmielarz,

Tomasz Kucharski, Jerzy Nowakowski.
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Ad.7

Komisja Skrutacyjna przedstawiła tryb i zasady głosowania, który został przyjęty

jednogłośnie przez Zgromadzenie Związku.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego zgłoszono

Panią Burmistrz Blachowni Anettę Ujmę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Po podliczeniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki

wyborów:

Pani Anetta Ujma uzyskała 13 głosów "za" i została wybrana na Wiceprzewodniczącą

Zgromadzenia Związku Komunalnego. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie

było. Protokół komisji skrutacyjnej znajduje się w dokumentach 75 Zgromadzenia

Związku.

Ad.8

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zarządzenie Nr 2262/09 z dnia 16

grudnia 2009 r., pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Piotra

Kurpiosa, w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/07 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 22 stycznia 2007r., w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy

Częstochowa do Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów

i Kanalizacji w Częstochowie zmienionego Zarządzeniem nr 2256/09 Prezydenta

Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zgromadzenie Związku przyjęło do wiadomości informację o odwołaniu

wyznaczonego do składu Zarządu Związku Komunalnego Pana Bogumiła Sobusia,

oraz o wyznaczeniu do składu Zarządu Związku Pana Bartłomieja Sabata, jako

przedstawicieli Miasta Częstochowy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin

ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedstawione projekty Uchwał.

Zgromadzenie Związku w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym

podjęło Uchwałę Nr 20/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku, w sprawie odwołania Pana

Bogumiła Sobusia z funkcji członka Zarządu Związku.
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Zgromadzenie Związku w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym

podjęło Uchwałę Nr 21/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania

Członka Zarządu Związku Komunalnego w osobie Pana Bartłomieja Sabata.

Podjęte Uchwały znajdują się w dokumentach z 75 Zgromadzenia Związku

Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Ad.9

Informację o sytuacji ekonomiczno - finansowej Przedsiębiorstwa za 10 miesięcy

2009 roku, przedstawił Prezes Zarządu Spółki Pan Andrzej Babczyński.

Ogółem przychody za 10 miesięcy osiągnęły wartość 84 507 898,69 zł., a ich

wartość ogółem w porównaniu analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższa

09.10 %.

Koszty ogółem poniesione w działalności Przedsiębiorstwa za 10 miesięcy

2009 roku wynoszą 81 908276,51 zł., i są wyższe o 10,35 % w porównaniu do

kosztów poniesionych przez 10 miesięcy roku poprzedniego.

Działalność Przedsiębiorstwa zamknęła się zyskiem brutto w wysokości

2599622,18 zł., w tym:

- na działalności operacyjnej 3 250449,49 zł.

- pozostała działalność operacyjna -773 822,70 zł

- operacje finansowe 122995,39 zł

Zysk netto z uwzględnieniem podatku wg. zaliczek wynosi 1 884 002,18 zł., a zysk

rzeczywisty netto 1 936851,18 zł. Wyniki ekonomiczne za 10 miesięcy roku 2009

stanowią załącznik do protokołu.

Ad.10

Prezes Przedsiębiorstwa Przestawił informację o wpływających do Spółki wnioskach

dotyczących uznania roszczeń o odszkodowanie, z tytułu przebiegu urządzeń

wodociągowo - kanalizacyjnych przez prywatne nieruchomości osób trzecich.

Przedsiębiorstwo przesłało do Gmin uczestników Związku Komunalnego pismo

informujące o w/w sytuacji, wraz z prośbą o prawidłowym zabezpieczeniu spraw

własnościowych i pozwolenia na posadowienie nowo budowanych urządzeń
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wodociągowo - kanalizacyjnych na terenach prywatnych osób w postaci ustanawiania

służebności przesyłu.

Pan Andrzej Szczypiór zapytał w jakiej formie właściciel terenu ma wyrazić zgodę na

posadowienie urządzeń. Prezes Przedsiębiorstwa stwierdził, że najlepszym

rozwiązaniem było by ustanowienie służebności przesyłu, a wartość takiej służebności

trzeba indywidualnie ustalić z właścicielem gruntu, najlepiej tylko w formie

odszkodowania za zniszczone plony, lub przywrócenie terenu do stanu przed

rozpoczęciem inwestycji, należy również zadbać aby odpowiedni zapis o służebności

został umieszczony w Księdze Wieczystej.

Ad.ll

Na tym zakończono 75 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

~~
Piotr Kosela

6


