OR.00012-1.5.2017
Protokół Nr 5/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 16 listopada 2017 r.
V Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu
16 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 w Biurze Rady Miejskiej w Otmuchowie, pokój nr 8 (I piętro).
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
Pan Tadeusz Napora.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie pięciu członków, co stanowi o prawomocności obrad
i podejmowanych uchwał. Spoza Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu wzięli udział: Burmistrz
Otmuchowa Pan Jan Woźniak oraz Skarbnik Miasta Pan Sebastian Salecki. Lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Ad 3.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Przedstawienie porządku obrad;
4. Analiza wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków;
5. Sprawy różne i wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad został odczytany, przegłosowany i jednogłośnie przyjęty.
Przewodniczący poinformował, że materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostały
dostarczone członkom komisji.
Ad 4.
Przewodniczący Napora: w zatwierdzonym, uchwałą nr XXII/216/2017 z dnia 28.02.2017 r. Rady
Miejskiej w Otmuchowie, Planie pracy Komisji Rewizyjnej, miała być „Analiza finansowa
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie po III kw. 2017 r.
w odniesieniu do obowiązujących i proponowanych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów”. Rada Miejska w Otmuchowie
w dniu 14 września br. podjęła uchwałę nr XXVII/272/2017 w sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie, stąd sprawdzanie przez Burmistrza Otmuchowa
czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikowanie kosztów,
o których mowa w art.20 ust.4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia staje się, co do tego
wniosku przedsiębiorstwa, bezprzedmiotowe. Pamiętać należy, że obecne taryfy obowiązywały
w 2016 r. i zgodnie z uchwałą nr XIX/180/2016 z dnia 23.11.2016 r. Rady Miejskiej, czas ich
obowiązywania został przedłużony do 31 grudnia 2017 r. Również do 31.12.2017 r. zgodnie
z uchwałą XIX/184/2016 z dnia 23.11.2016 r. obowiązują dopłaty do cen dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków dla I taryfowej grupy odbiorców. Wniosek przedsiębiorstwa
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, był
złożony w chwili, gdy spółka jeszcze była, ale w 2018 roku jej już nie będzie. Dlatego proponuję, by
go nie opiniować, natomiast skierować do Burmistrza Otmuchowa następujące wnioski:
1. Wniosek:
Komisja Rewizyjna wnosi, aby Wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie, o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Pan Panie
Burmistrzu:
1) nie sprawdzał, czy taryfy w tym wniosku zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2) nie weryfikował kosztów, o których mowa w art.20 ust.4 pkt.1, pod względem celowości ich
ponoszenia,

1

ponieważ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie, we Wniosku
przyjęło wielkość niezbędnych przychodów w roku obowiązywania wnioskowanych taryf, w którym
to roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie, a dalej Walnego Zgromadzenia tej Spółki,
Przedsiębiorstwo w obecnym stanie prawnym nie będzie prowadzić działalności w tym zakresie.
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.
Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Napora: W związku z powyższym pilnym staje się utworzenie jednostki
organizacyjnej wodociągowo – kanalizacyjnej lub podjęcie przez istniejącą jednostkę nowego rodzaju
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków, a dalej skorzystanie z zapisów art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który to zapis stanowi, że w okresie pierwszych 18
miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo
- kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności
gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych
kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała ta jest
podejmowana na wniosek burmistrza w terminie co najmniej 14 dni przed powołaniem lub
utworzeniem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, lub podjęciem przez istniejące
przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią
planowane dla pierwszego roku działalności przedsiębiorstwa koszty zbiorowego zaopatrzenia
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania urządzeń
sanitarnych. Z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otmuchowie
ulega likwidacji, niezbędnym staje się utworzenie jednostki lub podjęcie, przez istniejącą jednostkę,
nowego rodzaju działalności gospodarczej w celu wykonywania w/w zadania gminy.
Wobec powyższego:
2. Wniosek:
Komisja Rewizyjna wnosi, aby przed utworzeniem jednostki lub podjęciem przez istniejącą
jednostkę, nowego rodzaju działalności gospodarczej, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w okresie wnioskowanym przez Przedsiębiorstwo,
obowiązywały ceny i stawki opłat wniesione przez Pana, Panie Burmistrzu, do Rady Miejskiej
w Otmuchowie w celu ich zatwierdzenia, na postawie planowanych kosztów dla pierwszego roku
działalności nowej lub istniejącej jednostki, w przedmiotowym zakresie (art.24a ust.1-3 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie
Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się
Burmistrz: Cieszę się, że jesteśmy jednomyślni, bo właśnie w ten sposób chciałbym to zrobić i o tym
rozmawiałem ze Skarbnikiem.
W dalszej części posiedzenia Członkowie Komisji omawiali nową treść ustawy o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw,
uchwalonej przez Sejm w dniu 27.10.2017 r. i przyjętej, bez wnoszenia poprawek przez Senat
10.11.2017 r. Ustawa oczekuje podpisu Prezydenta RP i jej obwieszczenia.
Przewodniczący Napora: skomplikowana staje się sprawa, ponieważ posłowie wprowadzili zmiany do
ustawy, złożyli w październiku i ustawa czeka na podpis. Wprowadzono Regionalny Zarząd Wody
Polskie i musimy być świadomi tego, że wkrótce wiele się zmieni.
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Burmistrz: część obowiązków z Rady Miejskiej i Burmistrza, przejmą właśnie Wody Polskie, które
już się formułują.
Przewodniczący Napora: mamy uchwalone taryfy obowiązujące do końca 2017 roku, ale czy
rzeczywiście?
Burmistrz: sytuacja jest kuriozalna, bo wiele od nas już nie będzie zależało i może być tak, że będzie
luka prawna, bo w momencie, gdy oni będą się tworzyć, zostanie za mało czasu i nie wywiążą się
z zadań. Z naszych wyliczeń na 2018 rok wynika, że cena wody i ścieków powinna być obniżona.
Jesteśmy w stanie obniżyć cenę za 1 kubik wody. Chcemy, aby z dniem 1 stycznia 2018 r.
przedsiębiorstwo już funkcjonowało. Pytanie tylko, czy my możemy wprowadzić na sesji Rady
Miejskiej stawkę taryfy obniżonej na 2018 rok. Czy idziemy obowiązującą taryfą, czy wprowadzamy
kwotę niższą?
Przewodniczący Napora: Przygotowałem wyciąg tekstu porównawczego do ustawy, można się z nim
zapoznać. Dla porównania tekst usunięty i tekst wstawiony przez Sejm.
Skarbnik: złożenie wniosku przez przedsiębiorstwo było właściwe.
Przewodniczący Napora: tak, wniosek wpłynął 20 października br. w okresie, gdy spółka jeszcze była.
Ad 5.
Burmistrz: pozwolę sobie zasygnalizować Państwu pewne sprawy. Nowe uregulowania prawne
w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów. Dziewiętnaście gmin zostało
przyporządkowanych do trzech takich RIPOKów: Opola, Kędzierzyna Koźla i Nysy. Nasz RIPOK
nyski jest najtańszy i stawki ok. 20-40% niższe. Pozostałe RIPOKi z dniem 1 stycznia 2018 r.
podnoszą stawki za usługi 42 lub 43% To kilkaset tysięcy złotych w skali roku. Wczoraj miałem
spotkanie z REMONDISem, na którym w sprawozdaniu podają, że o 70% wzrosła ilość śmieci.
Zażądali od nas miliona złotych za usługi, nie licząc kwoty, którą nam zafundowała Nysa. To ok.
1,5 mln zł. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje takich możliwości. Czy mogą na nas
wymusić taką opłatę? Nie wiem. Firma nierzetelnie wywiązuje się ze swoich zadań. Jeśli będą w ten
sposób na nas wymuszać pewne działania, to naliczymy im kary. Jednak obawiam się, że będą skłonni
zapłacić taką karę, zaprzestaną wywożenia śmieci i nie będą w ten sposób ponosić kosztów.
Rozmawiałem z Radcą w tej sprawie, że jeśli chcą, to niech składają sprawę do sądu. W tej chwili
jesteśmy najtańszą gminą, która ma 9 zł za śmieci, a ta kwota w przetargu została zaakceptowana.
W niektórych gminach płaci się po 29 zł. Nie wiem, czy zdołamy taką cenę utrzymać. Procedura
odwoławcza za 2 lub 3 lata, każe być może zapłacić z odsetkami. Dzisiaj jest spotkanie w Prudniku,
gdzie wszystkie gminy mają wspólnie podjąć decyzję w sprawie stanowiska dotyczącego odpadów
komunalnych. Kolejny aspekt to ścieki. Wrobiono nas w kolektor, który kosztował wiele. Kolektor
mamy po cukrowni i w Nysie. Koszty ponosi Nysa. W porozumieniu między Gminą Nysa, a Gminą
Otmuchów przekazać w formie dotacji na modernizację i utrzymanie rur na naszym odcinku. Do
dzisiaj negocjowaliśmy z Akwą w Nysie, ale wszystko na to wskazuje, że szukają procedury i rodzi
się pytanie, czy naszych mieszkańców będzie stać na dopłaty. Możemy być postawieni przed faktem
dokonanym z dniem 1 stycznia, że trzeba będzie zapłacić do Akwy 200 lub 300 tys. zł. Chciałbym,
aby Komisja Rewizyjna była tego świadoma. Dlatego musimy znaleźć źródło dofinansowania tego
kolektora.
Przewodniczący Napora: to niepokojące, bo finansowanie czegokolwiek „poza”, doprowadzi
w przyszłości do szoku. Należałoby przygotować wniosek skrajnie zły, aby nie było potem
zaskoczenia. Trzeba już teraz się zastanowić, co może być za 3 lata. Nie utrzymamy ceny śmieci na
poziomie 9 zł. Trzeba się zastanowić skąd wziąć środki. Tworzyć zapasy.
Skarbnik: gmina nie ma możliwości by zarobić, zbierać na zapas, na przyszłość. Nadwyżki
przeznaczane są na ekologię. Ustawa o finansach publicznych w art. 212 mówi o tym, co określa
uchwała budżetowa, m. in. kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego. Rezerwa jest tak skonstruowana, aby były środki na pokrycie
celowych zadań.
Burmistrz: w skali 2 lat mamy do zapłacenia 350 tys. zł. per saldo to będzie 20 kilka procent.
Powołamy komisję, która policzy dokładnie, ile w gospodarstwie domowym jest produkowanych
śmieci. Dla przykładu przeanalizuje się 2 gospodarstwa domowe w jednej spółdzielni i 2 w drugiej.
Wtedy zobaczymy, czy zasadne jest tak ogromne podwyższenie cen. Obecna firma obsługująca naszą
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gminę twierdzi, że jest o 70% produkowanych śmieci więcej, niż poprzednio. Nie wiemy, czy
poprzednia firma rzetelnie podawała wyniki.
Przewodniczący Napora: korzystając z okazji, prosiłbym Pana Burmistrza, w imieniu mieszkańców
ul. Jagiełły, o rozwiązanie problemu zatrzymywania się samochodów na odcinku, w miejscu, gdzie
przy przedszkolu nagle kończy się chodnik. Tam naprawdę nie ma, jak przejść. Samochody tarasują
całkowicie przejście.
Burmistrz: nie przestrzega się znaku ograniczającego postój do 15 minut. Rodzice odbierają dzieci
z przedszkola. Można w tym miejscu pociągnąć chodnik trochę dalej i sprawa powinna być
rozwiązana. Chciałbym zakomunikować, że kończymy chodniki Otmuchów- Wschód i zaczynamy na
Osiedlu Lata-Kwiatów.
Ad 6.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął V posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskie w Otmuchowie w dniu 16 listopada 2017 r.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała J. Wiktorowska

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -

.........................................
Tadeusz Napora

2. Zastępca Przewodniczącego -

.........................................
Janusz Gitlar

3. Członek -

.........................................
Anna Ludwa

4. Członek -

.........................................
Zbigniew Górski

5. Członek -

........................................
Sylwester Łucki
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