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Protokół nr 0012.2.KR.2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 stycznia 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Anna Marcinkowska   - Przewodnicząca Komisji  

2. Przemysław Dymarkowski  - Członek Komisji  

3. Jolanta Dombrowska   - Członek Komisji  

4. Joanna Watkowska   - Członek Komisji  

Oraz:  

5. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

6. Jan Heś    - Przewodniczący Rady Gminy  

7. Andrzej Osiński   - firma Ecol – Unicon  

8. Mariusz Szostek   - firma Ecol – Unicon  

9. Lucyna Borodzicz   - radna 

10. Piotr Pawlak    - radny 

11. Anna Dumara   - mieszkanka 

12. Elżbieta Bielińska   - mieszkanka 

 

Temat posiedzenia: 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.  

2. Ustalenie stawek wody i ścieków oraz dopłaty Gminy.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Przewodnicząca Komisji Pani Anna 

Marcinkowska. Przedstawiła obligatoryjne punkty planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz 

zapytała członków o propozycje innych punktów do omówienia na 2015 rok (pojawiły się: 

kontrola GZOZ – u, kontrola Zespołu Szkół w Suchym Dębie pod względem finansowym, 

kontrola placówek oświatowych, wydatki administracyjne Urzędu Gminy, kontrola 

wydatkowania środków przez Gminne Towarzystwo Sportowe, stan realizacji II etapu 

kanalizacji, ustalenie stawek podatków na następny rok, kontrola dokumentów przetargowych 

– koncesja).  

 

GŁOSOWANIE NAD ZATWIERDZENIEM PLANU PRACY KOMISJI:  

4:0 ZA 

 

Prośba Pani Dombrowskiej o udostępnienie prezentacji multimedialnej z sesji 10 września 

2013 roku oraz z dnia 26 czerwca 2014 roku, a także wyroku sądu dot. odwołania drugiej 

firmy - Saur Neptun Gdańsk. Pytanie odnośnie nierozpatrzenia wniosku o pozostawienie 

stawek wody i ścieków na dotychczasowym poziomie.  

 

14.15 – dołączył Jan Heś  

 

Pan Dymarkowski oznajmił obecnym o przygotowanej przez siebie analizie stawek wody i 

ścieków – jak kształtują się ceny netto i brutto oraz dopłata Gminy od ceny 2,20zł do 2,94zł 

na mieszkańca (zał. Nr 1 do protokołu).  
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14.20 – dołączyła Pani Wójt (ksero wyroku sądu dla Pani Dombrowskiej) oraz 

przedstawiciele firmy Ecol – Unicon  

 

Słowem wstępu Pani Wójt wypowiedziała się na temat stawek wody i ścieków – przyjęte 

stawki są za wysokie dla mieszkańców i nie do przyjęcia na chwilę obecną. Obniżenie stawki 

na jednego mieszkańca spowoduje wzrost kwoty, którą Gmina będzie musiała dopłacać z 

własnego budżetu. Aczkolwiek na sesji w dniu 30 grudnia postanowiono o tym porozmawiać 

na najbliższych posiedzeniach wszystkich trzech komisji z firmą i wypracować odpowiednie 

stanowisko w tej sprawie. Następnie Pani Wójt przekazała głos Panu Dyrektorowi 

Andrzejowi Osińskiemu, który przedstawił się, opowiedział kilka zdań o sobie, o przetargu i 

koncesji, wyjaśnił jak wpływa obecnie przyjęta kwota na budżet Gminy, wspomniał o 

wspólnie z Gminą wykonanej drodze na oczyszczalnię oraz o uregulowanej sprawie zrzutów 

ścieków. Listę otrzymanych inwestycji do zrobienia na sieci wod – kan firma musi rozłożyć 

w czasie, otworzono punkt obsługi klienta obok Urzędu Gminy, firma stara się o eksploatację 

także w sąsiednich gminach, aby rozszerzyć swoją działalność i ewentualnie rozłożyć koszty 

na większą liczbę mieszkańców. Celem uzupełnienia Pani Wójt dodała, iż znaczny wpływ na 

ceny wody ma amortyzacja budynków i sieci wod – kan, która dotychczas wynosiła 2,5 %, 

ale zarządzeniem obniżyła tą stawkę do 1% (kanalizacja Suchy Dąb – Osice to 15mln zł, a 

roczna amortyzacja 270tys. zł, dzięki obniżeniu wyniosło to 110tys. zł). Przed przyjęciem 

koncesji Gmina dopłacała do gospodarki wodno – ściekowej od 330 do nawet 600tys. zł 

rocznie, a w tej chwili są one zminimalizowane. Wyeliminowano źródła dodatkowego 

(nielegalnego) poboru wody – „znikało” ok 50% wody wg wskazań wodomierzy.  

Watkowska: Jest dopłata do ścieków, kanalizacji, a do tzw. „beczek”?  

Wójt: Nie, nie ma dopłat. Z tego co wiem jedna firma drastycznie podniosła ceny za wywóz, 

a druga minimalnie, ale ja nie mam na to wpływu.  

Osiński: Ale jest to działalność wygasająca (kanalizacja docelowo w całej gminie).  

Bielińska: Ja mam bardzo małe szambo, a oni biorą i tak jak za punkt (zbyt duża opłata za 

małą ilość).  

Osiński: Szamba w polskim prawodawstwie i w praktyce nie są elementem systemu wodno – 

kanalizacyjnego. Ja nie mogę inwestować w prywatną działalność.  

Wójt: Gmina też nie może ingerować w prywatne szambo.  

Osiński: Na nowym punkcie zlewnym mamy możliwość sprawdzić kto, kiedy i o której 

godzinie ile zrzucił nieczystości, jeżeli Pani sobie życzy jesteśmy w stanie to sprawdzić.  

Bielińska: On ode mnie bierze, ale do tej beczki zmieści jeszcze sześć innych szamb więc jak 

ja mam to sprawdzić?  

Na temat szamb i wywozu rozgorzała dyskusja pomiędzy uczestnikami posiedzenia.  

Pani Dumara poprosiła o wyjaśnienie skąd podwyżka wody, kiedy mówiono, że podwyżki 

przez najbliższy czas nie będzie i jak to wygląda w umowie. Pan Osiński wyjaśnił, iż umowa 

jest oparta na ustawie. Przetarg polegał na tym, że koszty działalności, biorąc po uwagę ilość 

mieszkańców, perspektywy demograficzne zostały zliczone i przygotowano projekcję 

taryfową na okres 10 lat. Projekcję i koszty przygotowała specjalistyczna firma, najlepsza na 

Pomorzu – firma DS Consulting, tak opracowaną analizę ekonomiczną przekazała 

uczestniczącym w przetargu. Ecol zaproponował ceny niższe niż tamta druga firma. Była 

deklaracja, że nie będzie zmiany ceny do końca roku i jej nie było. Pani Wójt poprawiła, że 
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nie miało być podwyżki przez dwa lata. Pan Osiński powiedział, że Rada Gminy może to 

zrobić, z tym że potem podwyżka będzie wysoka. 

Dumara: Proszę powiedzieć kiedy była ostatnia podwyżka wody?  

Wójt: w 2012 roku.  

Dumara: A o ile procent?  

Wójt: Woda ok 10gr drożej, a ścieki 100% bodajże.  

Dumara: A teraz jest podwyżka 25-krotna, a firma obiecywała, że tej podwyżki nie będzie.  

Wójt: Firma nie obiecywała. Nasze koszty gminne zawsze przewyższały cenę ustaloną na 

mieszkańca. Tak jak Pani powiedziała – my dopłacamy z podatków i wszystkiego innego i to 

jest w koszcie. Gmina sama sobie nie będzie robiła dopłaty, bo na to przepisów nie ma. W tej 

chwili uruchamiamy mechanizm, która ma złagodzić skutki. 

Pani Dumara wyraziła swoje niezadowolenie w związku ze zmianą sytuacji i wprowadzeniem 

koncesjonariusza.  

Dymarkowski: Ilu jest odbiorców?  

Osiński: Zarejestrowanych ok. 1000.  

Dymarkowski: To wysłać do tych osób listy – ok 1000zł. Tu mówimy o oszczędności a na te 

listy co miesiąc ponad tysiąc złotych jest przeznaczane. Te 20zł podwyżki to jest dużo dla 

przeciętnej rodziny. 

Osiński: Czy Pan uważa, że dotarcie do tysiąca domostw będzie tańsze?  

Dumara: To może być wysyłane raz na kwartał pocztą. To są 4 listy w ciągu roku a nie 12.  

Osiński: Czy jest Pani pewna, że ludzie tak wolą? Ja mam zupełnie inne sygnały.  

Marcinkowska: Jak wygląda sytuacja ze ściągalnością należności?  

Szostek: Jest to ok. 85%.  

Marcinkowska: To nie jest źle.  

Dumara: Proszę powiedzieć, czy w umowie koncesyjnej podpisanej z Gminą były dopłaty do 

wody i ścieków?  

Osińśki: Tak. W umowie jak i warunkach przetargu było napisane, ze Gmina ma prawo 

regulować taryfę poprzez dopłaty.  

Dumara: Może, ale musi czy nie musi?  

Osiński: Nie może ustalać tego umowa koncesyjna. Jest takie prawo, a ostateczna decyzja 

należy do Rady Gminy.  

Dumara: Pan powiedział o tej projekcji taryfowej, czy można dziś do niej dotrzeć?  

Osiński: Tak. 

Wójt: Była przyjęta na sesji i jest w dokumentach. Mogę ją też dostarczyć, nie ma problemu.  

Pani Bielińska stwierdziła, że skoro Gmina tyle lat dopłacała, to mogła dać podwyżki 

wcześniej i teraz nie byłoby tej sytuacji. Pani Wójt wyjaśniła, że nie jest to takie proste, są to 

zaszłości od początku funkcjonowania Gminy, a problem jest bardzo złożony. Pani Bielińska 

stwierdziła, że zawsze jak są jakieś zmiany to konsekwencje ponoszą mieszkańcy oraz, że są 

oni nie informowani w należyty sposób o tych zmianach.  

Dymarkowski: Co by się stało, gdyby Rada Gminy nie przyjęła uchwały proponowanych 

stawek przez firmę Ecol – Unicon?  

Wójt: One weszłyby z mocy ustawy automatycznie.  

Dymarkowski: Czyli mieszkańcy płaciliby o wiele więcej niż teraz. Trzeba zwiększyć 

dopłatę, żeby stawka była niższa na mieszkańca.  
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Dombrowska: Nasi mieszkańcy uzyskali informację od pracowników, że przez 3 lata nie 

będzie podwyżek. Ludzie są oburzeni. 

Wójt: Nigdy nie było takiej informacji, że 3 lata, ten temat był poruszany, ale dziwię się że 

pracownicy udzielali takich informacji.  

Osiński: To jest nieodpowiedzialne. Ja bym musiał wiedzieć kto to powiedział.  

Pani Dombrowska zobowiązała się przekazać Panu Dyrektorowi taką informację.  

Wójt: Jeżeli chodzi o współpracę z koncesjonariuszem to co tydzień mamy spotkania 

robocze. Podczas nich mówimy o przyjemnych sprawach i o tych trudnych i mniej 

przyjemnych.  

Osiński: Bardzo proszę o poprawę komunikacji. Jeżeli jest coś nieprawidłowego, to bardzo 

proszę o maila lub zgłoszenie do Biura Obsługi. Na pewno się tym zajmiemy.  

Borodzicz: Wiadomo, ze podwyżka od 1 stycznia, ale jak rozliczycie liczniki? Bo do tej pory 

nikt nie przyszedł, nie spisał.  

Szostek: Wszyscy dostaną nowe liczniki i jak na razie będą one zaprognozowane.  

Dymarkowski: Czy tą stawkę, którą zaproponowaliście, czyli 4,47 oraz 9,73 poza dopłatami 

Gmina ma jakiś wpływ? Czy to tylko Wy ustalacie tą kwotę?  

Szostek: Na tą stawkę mają wpływ wskaźniki makroekonomiczne, typu wartość podatków, 

które są od nas niezależne. Natomiast pozostałe wartości, które sobie wcześniej założyliśmy, 

one nie mogą być brane pod uwagę bo wszystko się zmienia.  

Panowie powiedzieli o złożeniu wniosku w przyszłym roku zgodnie z projekcją taryfową i 

możliwości niższej stawki w zależności od czynników. Również wartość amortyzacji środka 

trwałego zmienia się co powoduje zmiany cen.  

Dombrowska: Mam pytanie odnośnie protokołu z 26 czerwca 2014r. bo Pani Wójt się 

wypowiedziała, ze czynsz dzierżawny będzie pokrywał różnicę, żeby mieszkańcy nie odczuli 

zmiany ceny. Czynsz dzierżawny jest na poziomie amortyzacji majątku… 

Wójt: I to jest to o czym cały czas mówimy.  

Osiński: Ten czynsz będzie rósł, to co będziemy wpłacać do Państwa budżetu to będzie rosło, 

bo my płacimy za korzystanie z Państwa instalacji.  

Dombrowska: Ale Pani Wójt powiedziała, że czynsz dzierżawny będzie pokrywał różnicę, 

żeby mieszkańcy nie odczuli zmiany ceny, a więc mieszkańcy czytając taką informację od 

Pani Wójt mieli prawo sądzić, że nie będzie podwyżek.  

Osiński: Nie pokrywa a niweluje. Nie jest to do końca precyzyjne, ale intencja była 

oczywista.  

Dombrowska: Ale tu chodzi o odczucie społeczne.  

Wójt: Rozumiem, czyli trzeba uważać na dobór słów.  

Dumara: Państwo ładnie ujęliście, że zarabiacie, tylko, że wy jako Urząd zarabiacie na 

mieszkańcach.  

Osiński: A przed chwileczką Pani powiedziała że to mieszkańcy dopłacają a nie Gmina, to 

jest dokładnie to samo.  

Pan Heś porównał podwyżkę wody do podatku rolnego, czy podatku od nieruchomości – że 

jest to na tej samej zasadzie. Następnie Pani Watkowska zapytała o beczkowozy i narzucenie 

firmom pewnych warunków, jednak jest to niemożliwe, ponieważ są to prywatne firmy.  

Posiedzenie opuścił Pan Osiński.  
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Pani Dombrowska spytała o kwotę czynszu dzierżawnego i dopłaty, czy to się pokrywa, jaka 

jest różnica. Pan Szostek odpowiedział, że się to równoważy i wytłumaczył na czym to 

polega, poczym opuścił posiedzenie.  

Pani Wójt poprosiła Przemysława Dymarkowskiego o interpretację przygotowanej przez 

siebie kalkulacji podwyżek cen wody i ścieków, co radny uczynił. Po czym zaczęła się 

dyskusja na ten temat, która miała na celu ustalenie optymalnej ceny za wodę i ścieki dla 

mieszkańców Gminy.  

Propozycje Komisji:  

Przemysław Dymarkowski: 10% podwyżki ale tylko za ścieki 

Anna Marcinkowska: pozostawić na obecnym poziomie (3,20zł)  

Joanna Watkowska: j.w. 

Jolanta Dombrowska: najpierw konsultacja z mieszkańcami Osic 

 

Pani Przewodnicząca w związku z odmiennym zdaniem Komisji, proponuje wyciągnąć średni 

parametr.  

 

Pani Dumara – propozycja dofinansowań do szamb ekologicznych – odpowiedź Pani Wójt – 

nie mogą takie szamba na naszym terenie powstawać.  

 

Sprawy bieżące:  

1. Planowana sesja między 20 – 25 stycznia 

2. Pani Kierownik Rompa wciąż nie podpisała umowy z NFZ – em, pani Wójt 

wystosowała do niej oficjalne pismo, jeżeli umowy nie podpisze mogą ją czekać 

poważne konsekwencje – będziemy szukać nowego lekarza rodzinnego. Jest też 

pomysł prywatyzacji ośrodka zdrowia.  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.00 – 17.30 

Protokołowała: Olga Jankowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi 

podmiotami 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

                                

/-/ Anna Marcinkowska 

Przewodnicząca Komisji 

 

/-/ Przemysław Dymarkowski 
Członek Komisji 

 

/-/ Jolanta Dombrowska 
Członek Komisji 

 

/-/ Joanna Watkowska 
Członek Komisji 

 


