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PROTOKÓŁ

z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

w dniu 3O czerwca 20 10 roku

Obecni na posiedzeniu - wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku - Konrad

Głębocki.

Przewodniczący rozpoczął obrady Zgromadzenia Związku, powitał wszystkich

obecnych członków Zgromadzenia, stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do

podejmowania uchwał oraz przedstawił proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

I.Otwarcie Zgromadzenia Związku.

2.Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie protokołu z 77 Zgromadzenia Związku w dniu 9 kwietnia 2010 roku.

4.Wybór komisji uchwał i wniosków.

5.Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 201Orok.

6.Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego Związku Komunalnego i kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

8.Wolne wnioski, sprawy różne.

9.Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.3

Do Protokółu z 77 Zgromadzenia Związku w dniu 09.04. 2010r., nie zgłoszono

uwag. Protokół w przedstawionej wersji został jednogłośne przyjęty.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Krzysztof Ujma, Zbigniew

Wawrzyniak, Andrzej Szczypiór.



Ad.5

Propozycję zmian w planie finansowym Związku przedstawiła Główna Księgowa

Związku Pani Katarzyna Jagusiak.

Projekt uchwały przewiduje korektę przychodu budżetu oraz dochodów na łączną

kwotę 124.910 zł. zmniejszenie planu dochodóww I etapie wynosi 100.000zł , co

równocześnie ma odzwierciedlenie w korekcie wydatków po stronie podatku od

nieruchomości. Zmniejszenie planu wynika z faktu późniejszego przyjęcia środków

trwałych od gmin -członków Związku niż planowano do projektu i budżetu na 201Or.

Pozostałe zmniejszenie planu w zakresie wydatków na kwotę 24.910zł wynika z

konieczności korekty nadwyżki budżetowej.

Faktyczna nadwyżka budżetu wyniosła 125.90,54zł natomiast ujęta w uchwalonym

w m-cu grudniu 2009 planie budżetu wynosi 150.000zł , co skutkuje korektą

w kwocie zwiększenia 24.91 Ozł.

Do uchwały nie wniesiono uwag. Zgromadzenie Związku jednomyślnie podjęło

uchwałę Nr 19/10 w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2010.

Ad 6.

Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację

w zakresie projektu Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o

przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego i kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej.

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w art.266 ust.2 określa

obowiązek ustalenia przez organ stanowiący zakres i formę informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego jednostki oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy

finansowej za I półrocze roku budżetowego jakie ma obowiązek przedstawić organ

wykonawczy jst. Projekt uchwały nie zmienia zakresu i formy przedstawianej w

latach ubiegłych, natomiast nowym elementem jest wieloletnia prognoza finansowa.

Do uchwały nie wniesiono uwag. Zgromadzenie Związku jednomyślnie podjęło

uchwałę Nr 20110.

2



Ad 7.

Informację w sprawie projektu Uchwały przedstawiła Radca Prawny Związku Pani

Ewa Recha, oraz Pan Piotr Kosela.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 693/LX/20 1O z dnia 24 maja

2010 r., oraz Zarządzeniem Nr 2628110 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 08

czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

nieruchomości na rzecz Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w

Częstochowie, oraz wniesienia w drodze aportu majątku Związku na rzecz

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w

Częstochowie, Miasto Częstochowa wyraziło wolę przekazania nieruchomości na

rzecz Związku. W celu przyjęcia na majątek Związku tych nieruchomości w formie

aktu Notarialnego wymagana jest zgoda Zgromadzenia Związku w formie Uchwały.

Na przekazywanych nieruchomościach są zlokalizowane przepompownie

ścieków zrealizowane w ramach Funduszu Spójności ISPA, a same urządzenia

stosowną umową zostały już przekazane do Związku i obecnie są eksploatowane

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczy Zgromadzenia poddał pod

głosowanie Uchwałę Nr 21110 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

nieruchomości na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji

w Częstochowie. Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu

członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad 8.

W sprawach różnych Przewodniczący Zgromadzenia Pan Konrad Głębocki zapytał o

postęp w sprawie, niekorzystnej dla Związku indywidualnej interpretacji podatkowej

wydanej przez Ministra Finansów w imieniu którego działa Dyrektor Izby Skarbowej

w Bielsku Białej. Pani Ewa Recha przedstawiła obecny stan sprawy. W dniu 8

czerwca 2010 Związek złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i

na dzień dzisiejszy oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy. Argumenty

przedstawione w treści skargi są zaczerpnięte z opinii prawnej, która była zlecona w

tej sprawie do zewnętrznej firmy. Interpretacja dotyczy utraty przez Związek,
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zwolnienia z podatku dochodowego w momencie dokonania aportu majątku do

Spółki PWiK, co jest sprawą niezrozumiałą ponieważ 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.

Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące planowanego przez

Zarząd Związku Seminarium pt. " Zaopatrzenie w wodę - perspektywy i zagrożenia

do roku 2025- na obszarze działania Związku Komunalnego Gmin", które planuje

się w dniach 9-10 września 2010 roku w Hotelu "Orle Gniazdo".

Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli do wiadomości informacje, oraz

wyrazili potrzebę zorganizowania seminarium.

Zarządu Przedsiębiorstwa Pan Andrzej Babczyński przedstawił informacje o bieżącej

sytuacji gospodarczej w Spółce.

W wyniku majowej powodzi wystąpiły duże problemy z odbiorem ścieków, i część

przepompowni została zalana, i ich praca czasowo zatrzymana. Uszkodzeniu uległy

agregaty prądotwórcze znajdujące się na obiektach, a dużemu zniszczeniu ulega

przepompownia na ul. Falistej, i będzie wymagała odbudowy.

W zaopatrzeniu w wodę Przedsiębiorstwo utrzymało ciągłość dostaw wody, ajej

jakość nie uległa pogorszeniu, i nadal jest na wysokim poziomie zgodnym

z wymagamami.

Poruszono również zagadnienia dotyczące nielegalnego składowania w pasie ochrony

wód podziemnych zbiornika GZWP 326, odpadów niebezpiecznych, oraz ich

identyfikacji i unieszkodliwiania.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Pan Andrzej Babczyński przedstawił informacje o

bieżącej sytuacji gospodarczej w Spółce.

Zysk netto z działalności podstawowej Spółki a wynosi 424 150 zł, w tym na

działalności wodociągowej wynik 297 63O zł, na działalności kanalizacyjnej

osiągnięto wynik finansowy w wysokości 126 520 zł, na działalności pomocniczej
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uzyskano zysk w wysokości 250 221 zł. Ogółem sprzedaż towarów i usług wyniosła

493 024 zł. pozostała działalność operacyjno- finansowa zamknęła się zyskiem w

wysokości 425 172 zł. Na działalności gospodarczej za 5 miesięcy 2010 roku

uzyskano wynik brutto 918 197 zł. Straty i zyski nadzwyczajne spowodowane

wystąpieniem powodzi wyniosły 17 195 zł. Wynik Brutto 901 002 zł., po odliczeniu

podatku dochodowego w wysokości 100 773 zł., Spółka osiągnęła zysk rzeczywisty

netto w wysokości 800 229 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za przedstawione informacje.

W sprawach różnych nie zgłoszono uwag oraz innych spraw.

Ad 9.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Prot~;iL
~ela
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