
Związek Komunalny Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji

w Częstochowie
42·202 Częstochowo, ul. Joskrowsko14/20

tel 034/377 31 80

Z posiedzenia 77 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

w dniu 09 kwietnia 2010 roku

PROTOKÓŁ

Obecni na posiedzeniu - wg załączonych list obecności.

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 76 Zgromadzenia Związku w dniu 12 lutego 2010 roku.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji dla Oczyszczalni

Ścieków "Warta" S.A. w Częstochowie na lata 2010-2016.

6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

dla Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku

za rok 2009.

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego

Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

za rok 2009.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na

rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

IO.Wolne wnioski, sprawy różne.

II.Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.



Ad.3
Do Protokółu z 76 Zgromadzenia Związku w dniu 12.02. 2009r. przewodniczący

Zgromadzenia Pan Konrad Głębocki zgłosił uwagę, polegającą na wykreśleniu części

zapisu w pkt 7. w zakresie" dla przeprowadzenia modernizacji urządzeń wod-kan

wymagających znacznych nakładów w OŚ "WART A""

Protokół z zaproponowaną poprawką został jednogłośne przyjęty.

Ad.4

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

Wawrzyniak, Andrzej Szczypiór.

Ad.5

Oczyszczalnia Ścieków "Warta" S.A. zgodnie z wymogami ustawy złożyła do

Związku Komunalnego Gmin dokumenty i wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju

i modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków "Warta" S.A. w Częstochowie na lata

2010-2016.

Prezes Zarządu Związku Pan Krzysztof Smela przedstawił informację o spotkaniu

z Zarządem Spółki OŚ "Warta" S.A., które odbyło się w dniu 23 marca 2010 r., na

posiedzeniu Zarządu, a dotyczącego złożonego planu rozwoju oraz wniosku o

zatwierdzenie taryf. Na przesłane pytania i wątpliwości Związku Komunalnego

Spółka udzieliła odpowiedzi w formie pisemnej, wyjaśniła i naniosła poprawki do

złożonych dokumentów, oraz przedstawiła swoje stanowisko w sprawie

wprowadzenia nowego sposobu rozliczania za oczyszczanie ścieków, kopia pisma

została przesłana do wszystkich członków Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 10/10

w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków

"Warta" S.A. w Częstochowie na lata 2010-2016.

Do uchwały nie wniesiono uwag.

Zgromadzenie Związku jednomyślnie podjęło uchwałę.



Ad 6.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 11110w sprawie:

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Oczyszczalni

Ścieków "Warta" S.A .. Do przedstawionej uchwały uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku Komunalnego jednomyślnie podjęło uchwałę.

Ad 7.

Informacje w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku

za rok 2009, przedstawiła główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak.

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji

w Częstochowie na rok 2009 uchwalony Uchwałą Nr 21/08 Zgromadzenia Związku

z dnia 18 grudnia 2008 roku w zakresie dochodów wynosił 2.366.750 zł.,

a w zakresie wydatków kwotę 2.516.750 zł .Według stanu na 31.12.2009r. plan

finansowy za rok 2009 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął

się w zakresie dochodów kwotą 2.464.689zł , natomiast wydatków kwotą

2.654.134zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat

ubiegłych w wysokości 189.445zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 2.277.955,43 zł

tj. 92,42%) planu.

Dochody Związku w roku 2009 składały się z następujących źródeł:

dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 2.272.115,67 zł oraz odsetki

bankowe od środków finansowych, które wyniosły 3.274,26zł, kwota 196,42 zł

stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Pozostałe

wpływy w kwocie 2.302,91zł stanowił zwrot składek ubezpieczenia społecznego z lat

ubiegłych oraz odsetki za zwłokę w kwocie 66, l 7 zł.

Plan wydatków w okresie 2009 roku został wykonany w kwocie 2.342.310,85

zł. tj. 88,25% planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2009 stanowił

podatek od nieruchomości w kwocie 1.904.711 ,00zł stanowiący 81,32% wszystkich

wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące wykonane zostały w

wysokości 2.342.310,85zł tj. 88,96%.

Wydatki powyższe obejmowały wydatki na płace i pochodne w wysokości

177.660,38zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu oraz wynagrodzeń



z tytułu umów zlecenia, koszty diet dla organu stanowiącego i wykonawczego

Związku wynosiły 130.632,85zł oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym

i usługowym 47.052,62 zł.

Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 82.254,00zł i dotyczył

w części wniesionego aportu rzeczowego do spółki "Wodociągi Częstochowskie"

o wartości księgowej netto 2.513.020,21zł oraz objęciu akcji serii D o wartości

nominalnej 2.944.400zł.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.319,94zł na

następujące usługi:- obsługa prawna 17.568,00 zł

- obsługa bankowa 1.776,75zł

- usługi informatyczne - BlP 1.098,00zł

- pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe i inne.) 877, 19zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 88,25% wynikało z następujących przyczyn:

- kwota 20.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;

- niewykonanie planu w wysokości 207.673,00zł w ramach §4480 Podatek od

nieruchomości wynikało z opóźnienia przekazania majątku jednej z gmin

- w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania

problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 14.000zł ,

została przewidziana do realizacji w innym terminie

- w § 3030 na plan 133.000zł nie wydatkowano kwotę 2.367,15zł

- w grupie płac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 23.039,62zł

w tym: przedłużone aneksem wykonanie umowy kwota 12.000zł

- w wydatkach inwestycyjnych kwota 21.000 zł

- w pozostałych wydatkach o charakterze rzeczowym i bieżącym i oszczędności

wynosiły 23.743,38zł Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo.

W 2009 roku gminy- członkowie Związku przekazały nieodpłatnie majątek trwały

związany z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę brutto 2.489.512,48zł



(Gmina Częstochowa). Wynik finansowy za rok 2009 jest Ujemny i wynosi

64.355,42zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 125.090,54zł.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił orzeczenia Regionalnej Izby

Obrachunkowej o pozytywnym rozpatrzeniu założonych sprawozdań z wykonania

planu finansowego Związku za rok 2009.

Do przedstawionych informacji uwag nie zgłoszono.

Ad 8.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego

Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2009.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Uchwałę nr 4100NI115/20 1O z dnia

6 kwietnia 2010 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia

Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W § 1

uchwały Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku

Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi

Związku absolutorium za 2009 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia

absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów

i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2009, i poddał jąpod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków

Zgromadzenia Związku. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.

Ad 9.

Informacje w sprawie przyjęcia nieruchomości na rzecz Związku Komunalnego

Gmin przedstawił Pan Piotr Kosela. Zgodnie z przedstawionymi uchwałami:

Rady Gminy w Miedźnie Nr 2621XXXVII/2009 z dnia 10 listopada 2009 r., oraz

Rady Gminy w Olsztynie Nr XXXVI/28511 O z dnia 17 marca 2010 r., przekazywane

nieruchomości znajdują się na terenie tych gmin oraz są ich własnością, znajdują się

na nich budynki oczyszczalni ścieków, które sąjuż przekazane na mienie Związku.



W celu przyjęcia na majątek Związku tych nieruchomości w formie aktu

Notarialnego wymagana jest zgoda Zgromadzenia Związku w formie Uchwały.

Do przedstawionych informacji uwag nie zgłoszono.

Przewodniczy Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 13/1O w sprawie

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Związku

Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku

obecni na posiedzeniu.

Ad 10.

W sprawach różnych Prezes Zarządu Związku Pan Krzysztof Smela podziękował

w imieniu całego Zarządu Związku, za udzielone absolutorium za rok 2009.

Wyraził również pogląd, że sprawy bieżące Związku Komunalnego oraz Spółki

PWiK S.A. są pod ciągłą kontrolą Zarządu Związku.

Prezes poinformował Zgromadzenie Związku o sprawie, niekorzystnej dla Związku

indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Ministra Finansów w imieniu

którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Bielsku Białej.

Interpretacja dotyczy utraty przez Związek, zwolnienia z podatku dochodowego

w momencie dokonania aportu majątku do Spółki PWiK, co jest sprawą

niezrozumiałąponieważ zarówno Związek Komunalny jak również Spółka realizuje

zadania własne gmin uczestników Związku.

Na dzień dzisiejszy Organ podatkowy został wezwany do usunięcia naruszenia

prawa, i oczekujemy na odpowiedź na naszą skargę.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że jest to sprawa bardzo istotna ze

względu na dalsze funkcjonowanie oraz ewentualnie ponoszone dodatkowe koszty,

zarówno w Związku jak również w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji i dla

mieszkańców gmin uczestników Związku.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Pan Andrzej Babczyński przedstawił informacje o

bieżącej sytuacji gospodarczej w Spółce.

Biegły Rewident kończy badanie sprawozdań i bilansu Spółki za rok 2009, wstępne

wyniki wskazują, że wynik finansowy brutto Spółki za rok poprzedni osiągnie wynik

2 418 318 zł, a zysk netto wyniesie 1 617 907 zł, w tym na działalności



wodociągowej wynik ujemny 10 579 zł, co wynika ze sposobu księgowania kosztów

amortyzacji od środków dotacji uzyskanych z Funduszu Spójności ISPA

w wysokości 831 323 zł, które są traktowane jako przychód na pozostałej

działalności operacyjnej, a jako koszty na działalności podstawowej.

Na działalności kanalizacyjnej wynik finansowy powinien zamknąć się wynikiem

l 936397 zł, na działalności finansowej zysk 214714 zł.

Wynik finansowy za 2 miesiące 2010 roku Spółka wykazuje zysk rzeczywisty netto

w wysokości 315 566 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za przedstawione informacje, oraz

pogratulował Zarządowi Związku otrzymania absolutorium za rok 2009.

W sprawach różnych nie zgłoszono uwag oraz innych spraw.

Ad 11.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Protokółował
~5e"t~

P. Kosela


