BRM.0012.1.9.2017
Protokół Nr 41/17
z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 23 października 2017 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 16.05
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1, lista gości – załącznik nr 2.
Przewodniczący Komisji Dariusz Iskanin powitał obecnych członków Komisji, zaproszonych gości oraz
mieszkańców.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad. Na 12 członków Komisji obecnych 10
radnych.
Ad. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Brak uwag. Porządek obrad przyjęto.
Ad. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 40/17 z dnia 25 września 2017 r.
Nie zgłoszono uwag do protokołu. Protokół Nr 40/17 został przyjęty.
Ad. 4. Informacja nt. działalności i obecnej sytuacji finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich.
Informację nt. działalności i obecnej sytuacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. przedstawił Pan Janusz Dulik – Prezes Zarządu. Informacja w formie prezentacji stanowi
załącznik nr 3. Ponadto nadmienił, iż od nowego roku Rada Miasta nie będzie już zatwierdzać nowych
stawek cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Tę kompetencję posiadać będzie Regulator cen, który
będzie rejonowy i będzie mieścił się w Gliwicach. Zwrócił uwagę, iż nowe prawo wodne nie było
konsultowane z branżą. Taryfę określać trzeba będzie na okres 3 lat (bez możliwości wariantowej).
Taryfy będą zatwierdzone w 2018 roku i tylko 17%. Wnioskować o zmianę taryfy można tylko z
uzasadnieniem wzrostu kosztów. Ustawa zobowiązuje do wcześniejszego składania wniosków do
właściwego Ministerstwa (prawdopodobnie ok. 120 dni przed wprowadzeniem nowej taryfy, możliwe
że w miesiącu grudniu).
Przewodniczący Komisji przypomniał, iż pogram uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej
zrealizowano już kilka lat wcześniej. Zapytał o termin zakończenia spłaty kredytu, a także czy Regionalny Regulator cen ujednolici ceny za wodę i odprowadzanie ścieków dla śląskich miast czy
wzrośnie ona o wspomniane 0,34 zł w stosunku do obowiązujących już taryf.
Pan Jarosław Jagiełło poinformował, iż łączna kwota zadłużenia Spółki z tytułu kredytu i pożyczek to
52 mln zł.
Pan Janusz Dulik doprecyzował swoją wypowiedź mówiąc, iż cena za wodę wzrośnie o 0,34 zł ze
strony Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego (100% pobór wody). Jeśli jednak cennik
poboru wody obowiązujący w 2018r. zostanie utrzymany na poziomie 2017r., to nowa cena „nie
wchodzi w życie”, utrzymana zostaje stara (2,25 zł). Nie wiadomo jednak jeszcze jak będzie wyglądać
taryfa cen. Być może pojawi się kolejne rozporządzenie. Ceny będzie zatwierdzał z pewnością
Regulator cen. MPWiK będzie zobowiązane do przekazania informacji nt. cen. Założono, że
utworzone „Wody Polskie” mają osiągnąć przychód ok. 4,5 mld zł w pierwszym roku działalności
(z tego wodociągi to 2 mld zł).
Radny Grzegorz Zorychta zapytał w kontekście uchwalanego planu zagospodarowania
przestrzennego na najbliższej sesji Rady Miasta, czy czyniono już przymiarki w kwestii przeliczenia
koniecznej kwoty zobowiązań w celu skanalizowania obszaru Winnej Góry i czy są zapewnione
zasoby przekrojów wody pitnej. Ponadto zapytał o sposób zapewnienia ilości wody przeznaczonej do
skonsumowania dla nowej dzielnicy miasta. Zdaniem Radnego nie jest to tylko kwestia podwyżki ceny
o 0,34 zł (trzeba będzie uwzględnić koszty udrożnienia infrastruktury).
Pan Prezes wyjaśnił, iż nie ma zagrożenia braku wody. Natomiast, by odpowiedzieć na pytanie o
zapotrzebowanie, należałoby przygotować koncepcję w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.
Wówczas będzie możliwa ocena w zakresie zapotrzebowania oraz kosztów.
Pan Jagiełło dodał, iż kredyt z subwencji brakowej spłacany będzie do 2034r., drugi do 2022r. Są to
dobrze oprocentowane kredyty.
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Radny Grzegorz Gowarzewski poprosił o ostrożność w zakładaniu pewnych działań w rozwoju
przedsiębiorstwa. W przypadku zatwierdzonej taryfy na okres 3 lat podwyżka płacy ustalona przez
rząd nie jest powodem do zmiany taryfy.
Pan Prezes powtórzył, iż na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy nt. sposobu kalkulowania. Założenie, by
przedsiębiorstwa wodociągowe były w większości własnością miast należało zmienić, stąd utworzenie
Regulatora.
Radny Piotr Papaja w nawiązaniu do pytania Radnego Zorychty, zwrócił uwagę iż w opracowaniach
planu zagospodarowania przestrzennego pojawiły się informacje o zbiornikach triasowych. Poprosił o
doprecyzowanie lokalizacji tych zbiorników.
Pan Prezes przyznał, iż są dwa zbiorniki tego typu, mianowicie gliwicki i zlokalizowany bliżej Bibieli i
jest to tylko źródło poboru tychże wód. Na dzień dzisiejszy nie ma konieczności dodatkowego poboru
takich wód, ponieważ jest ujęcie i Wodociągi są przygotowane na podanie dużej ilości wody (duże
rezerwy GPW, spadek zapotrzebowania na wodę). Bibiela już podjęła pracę na tych zbiornikach.
Radny Piotr Papaja wyraził nadzieję, że właściwe instytucje w określonym terminie zatwierdzą taryfę.
Przewodniczący Komisji zapytał kiedy może nastąpić określenie nowych stawek cen za wodę.
Pan Prezes powiedział, że jeśli ustawa wejdzie w życie do dnia 15 listopada br., to MPWiK Sp. z o.o.
będzie musiała złożyć taryfę na 120 dni przed momentem obowiązywania (czyli prawdopodobnie
grudzień).
Radny Piotr Papaja skierował słowa pochwały dla działalności Pana Prezesa oraz MPWiK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo przebyło karkołomną drogę, by osiągnąć taką pozycję, wyniki finansowe i
zrealizować szereg inwestycji.
Przewodniczący Komisji przypomniał Informację z działalności Spółki, która była omawiana na
poprzednim posiedzeniu. Podkreślił osiągnięcia i przeprowadzane inwestycje przedsiębiorstwa.
Radny Tomasz Flodrowski podziękował za wychodzenie naprzeciw mieszkańcom. Podał przykład
miasta Tarnowskie Góry, w którym mieszkańcy muszą sami finansować w całości podłączenie swych
domów do wodociągów. MPWiK Sp. z o.o. pomimo ograniczeń finansowych stara się wychodzić
naprzeciw mieszkańcom. Dlatego też wydaje się, że miasto może w dość szybkim tempie zostać
zabudowane.
Przewodniczący Komisji podziękował Zarządowi Spółki za udział w posiedzeniu Komisji i
przedstawione informacje.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 675, 693, 694.
Przewodniczący Komisji przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w kolejności:
- projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2018 roku (druk nr 675,
załącznik nr 4);
Przewodniczący Komisji przypomniał przebieg dyskusji i poinformował o sprawozdaniu z
przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały.
Brak uwag radnych do projektu uchwały.
Głosu udzielono mieszkańcowi, który zwrócił uwagę, iż projekt uchwały mówi o zwolnieniach o
charakterze przedmiotowo - podmiotowym. Rada gminy nie może takich zwolnień udzielać.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja posiada wiedzę na ten temat i zapoznała się z
wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Finansowo-Podatkowego. Dopuszcza możliwość uchylenia przez
nadzór tejże uchwały. Temat nie jest nowy, a miasto Piekary Śląskie nie jest wyjątkiem. Są przypadki
obowiązujących uchwał w tym zakresie. Projekt uchwały wyraża intencję, by wprowadzić takie
zwolnienie. Projekt uchwały posiada opinię formalno-prawną., dlatego Komisja przystąpi do jego
rozpatrzenia.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w następujący sposób: 9 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 2
głosy wstrzymujące się.
- projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata
2017 – 2035 (druk nr 693, załącznik nr 5);
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Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta.
Przewodniczący Komisji zapytał w kontekście możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne
czy taki rodzaj dofinansowania będzie i w jakiej wysokości. W przypadku otrzymania dofinansowania
byłaby możliwość szczepienia szczepionką o szerszym spectrum działania bez uszczuplenia
finansów miasta. Tak jak w przypadku innych miast.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż wystąpiono o dofinansowanie zewnętrzne. Nie wie jednak na jakim etapie
jest kwestia dofinansowania.
Brak innych uwag. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok (druk nr 694, załącznik nr 6);
Projekt uchwały omówił Pan Ireneusz Dzięcioł – Skarbnik Miasta.
Przewodniczący Komisji poprosił o potwierdzenie czy środki przeznaczone pierwotnie na realizację
zadania pn.”Rozbudowa Szpitala Miejskiego” w 2017 roku „przejdą” na 2018 r. na zasadzie
kontynuacji. Ponadto czy zakupione samochody przeznaczone będą dla Straży Miejskiej i Urzędu
Miasta.
Pan Skarbnik potwierdził.
Radny Piotr Papaja zwrócił uwagę, iż kolejny raz następuje zmiana budżetu miasta. Zbliża się koniec
roku i wiadomo, że w przypadku wydatków majątkowych i przychodów z tego tytułu pewnych rzeczy
nie uda się zrealizować. Radny musi przeanalizować temat i zapowiedział, że wstrzyma się od głosu.
Radnego niepokoi również łatwość wydawania środków na zakup samochodów, bowiem nie ma
informacji, iż zakup jest konieczny jeszcze w tym roku. Z drugiej strony pojawiają się informacje o
braku kwoty 30 - 40 tys. zł do dopłaty do zrealizowania projektu np. budżetu obywatelskiego.
Pan Skarbnik zapewnił, iż zakup samochodów, zwłaszcza dla Straży Miejskiej, jest niezbędny i
uzasadniony. Do dyspozycji pracowników Urzędu Miasta jest tylko jeden samochód, który ma
określony stan techniczny.
Radny Grzegorz Gowarzewski, wskazując zmniejszenie wydatków w dziale 851 zapytał, czy to
oznacza, że prace będą kontynuowane w 2018 roku.
Pan Skarbnik powiedział, że szczegółowej odpowiedzi powinien udzielić Naczelnik komórki
merytorycznej. Ze swej strony może wyjaśnić, że przesunięcie środków na rok następny wynika z
tego, że wyburzenie łącznika może nastąpić dopiero po przeniesieniu starego skrzydła do nowego
budynku. Instalowanie sprzętu ma się zakończyć w grudniu. W związku z tym środki te muszą być
przeniesione na rok przyszły. Wynika to również z projektu uchwały w sprawie zmian w WPF na lata
2017-2035.
Brak innych uwag. Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie przy 3 głosach wstrzymujących się.
Ad. 6. Sprawy bieżące.
Brak.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
M. Grajcar
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