Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 27 marca 2019 r.

Przewodniczący Komisji Piotr Olszewski przywitał zebranych członków Komisji

oraz Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem Krzysztofa Legieć.

Poinformował, że na stan 3 radnych, wszyscy są obecni na posiedzeniu (lista
obecności w załączeniu). Zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisja zajęła się
kontrolą wpływów za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za 2018 r.

Informacji udzielał Kierownik ZWiK w Skąpem. Wszystkie omawiane materiały

zostały przedłożone radnym i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Kierownik ZWiK w Skąpem zapoznał członków Komisji z informacjami

ogólnymi dot. długości sieci, liczby hydroforni czy przepompowni.
Przewodniczący Komisji Piotr Olszewski zapytał czy Kalinowe Pola korzystają

z hydroforni gminnej.
Kierownik

ZWiK

wyjaśnił,

że

dla

celów

użytkowych

(zaopatrzenie

nieruchomości) tak, natomiast dla celów gospodarczych (np. podlewanie) posiadają
własne ujęcie.

Następnie Kierownik przedstawił dane zawierające ilości i wartości sprzedanej

w 2018 r. wody i ścieków. Skupił się także na trzech pierwszych miesiącach
funkcjonowania zakładu czyli na okresie od października do grudnia 2017 r.,

ponieważ ten okres ma istotne znaczenie dla stanu zadłużenia należności za wodę

i ścieki.
Radny Krzysztof Niemyt zapytał czy istnieje szansa na to, aby to zadłużenie zostało

spłacone.
Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika specyfika działalności Zakładu w zakresie

odczytu liczników z terenu całej gminy (odczyt zamyka się w miesiącu) spowodowała

przesunięcia wpływów należności. Od momentu odczytania stanu licznika, do
momentu

wymagalności wpłaty mija okres około dwóch tygodni.

Z takimi

przesunięciami mamy do czynienia od pierwszego miesiąca działalności Zakładu
i one rzutują na procent zadłużenia, na które realnie nie mamy wpływu. Zakład może
oczywiście

podejmować

działania

windykacyjne

wobec

należności

przeterminowanych i takowe działania w 2018 r. były podejmowane. W głównej

mierze polegały one na wystawieniu ponagleń do zapłaty, a w przypadku braku ich

skuteczności kierowane jest pismo z informacją o odcięciu dopływu wody. Do
faktycznego odcięcia wody zadłużonym odbiorcom w 2018 roku doszło jedynie
w kilku przypadkach. Zdaniem Kierownika już sama obawa przed brakiem dostępu

do wody jest najlepszym bodźcem do zapłaty zaległości i dlatego też Zakład
zintensyfikuje swoje działania w tym zakresie.

W dalszej części Kierownik poinformował, że Zakład zakupił już 400 liczników

radiowych, dzięki którym odczyt będzie dużo szybszy i dużo bardziej dokładny.
Przybyły na posiedzenie Wójt Zbigniew Woch zapytał od kiedy i gdzie

Kierownik przewiduje rozpocząć montaż nowych liczników.
Kierownik ZWiK odpowiedział, że od początku kwietnia chciałby rozpocząć
montaż w Skąpem i Radoszynie. Technicznie jest już przygotowany do tej akcji, ale

musi jeszcze dopracować kwestie dokumentacyjne.

Dodał, że nowe liczniki

testowane były we wspólnotach mieszkaniowych w m. Radoszyn, Ołobok i efekty są
imponujące. Urządzenia się sprawdziły. Ich duża czujność powoduje, że inwestycja
zmiany liczników w gminie może się zwrócić w przeciągu jednego roku.

Wójt dodał, że kluczem do wytypowania pierwszych miejscowości do zmiany
opomiarowania jest istnienie sieci kanalizacyjnej oraz zakup wody z hydroforni

wCiborzu, będącej pod zarządem Szpitala w Ciborzu. To właśnie w miejscach, dla
których woda jest kupowana, musimy maksymalnie ograniczyć ilości przecieków.

Po zapoznaniu się z danymi przedstawionymi przez Kierownika ZWiK
w Skąpem Krzysztofa Legieć analizie danych i dyskusji - Komisja Rewizyjna nie

wniosła uwag do realizacji wpływów za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
za 2018 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji

Piotr Olszewski

Protokołowała: Ilona Żalisz

