
Protokół nr 41/12
z  przeprowadzonej  kontroli  procedury  postępowania  przy  wprowadzeniu 
stawek   za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007-
2011                                             

Temat kontroli:
Procedura  postępowania  przy  wprowadzeniu  stawek    za  wodę  i  odprowadzanie 
ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007- 2011.

Termin przeprowadzonej kontroli: 
17 lipca 2012 r.; 23 października 2012 r. 14 listopada 2012 r.

Materiały analizowane przez komisję:
1. kopie  pism  wniosków  Zakładu  Inżynierii  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  o 

zatwierdzenie stawek opłat za wodę i ścieki w latach 2007-2011,
2. informacje ustne i odpowiedzi na wnioski komisji,
3. ustawa  z  07.06.2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 

odprowadzanie ścieków oraz rozporządzenie MB z 28.06.2006 r. w sprawie 
zatwierdzania  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

4. opinie i komentarze do w/w przepisów prawa
 

Po przeanalizowaniu  otrzymanych materiałów komisja stwierdza:
1. W  terminach  zgodnych  z  przepisami  prawa  ZIK  Sp.  z  o.o.  przedkładał 

Burmistrzowi wnioski o zatwierdzenie nowych taryf za wodę i ścieki. Zapis 
przyjęto w głosowaniu: 8 za  . Głosowało  8 radnych.

2. W oparciu o udostępnione  dokumenty stwierdzono,  że  wnioski  o  których 
mowa w punkcie 1 nie były składane zgodnie wzorze wniosku określonym w 
Rozporządzeniu MB (Dz.U. 2006.127.886). Zapis przyjęto w głosowaniu: za 
5, przeciwko 3. Głosowało 8 radnych.  

3. W kontrolowanym okresie nowe proponowane taryfy przyjmował Burmistrz 
bez udziału Rady Miejskiej. Zapis przyjęto w głosowaniu: 5 za, przeciwko 
0 ,wstrzymało się 3 . Głosowało 8  radnych.

4. Nie  przekazanie  przez  Burmistrza  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  Radzie 
Miejskiej należy uznać za działanie wbrew przepisom prawa. Zapis przyjęto 
w głosowaniu: 5 za , przeciwko 0 , wstrzymało się 3 . Glosowało 8 radnych.

5. W  udostępnionych  Komisji  materiałach  brak  jest  informacji  i  pism 
o przeprowadzeniu analizy kalkulacji i zatwierdzeniu nowych stawek. Zapis 
przyjęto w głosowaniu: 5 za,  wstrzymało się 3. Głosowało  8 radnych.

6. Przedstawione Komisji zestawienie cen wody i ścieków w latach 2005-2011 
wskazuje, że cena wody wzrastała od 1,56% w 2007 r. do 9,60% w 2011 r. 
Ceny odbioru ścieków rosły szybciej i wynosiły od 5,33 w 2010 r do 12,87% 
w 2011 r.

   Ogółem w latach 2005-2011 cena wody wzrosła o 34,01% a cena ścieków o 



73,50%.        Zapis przyjęto w głosowaniu: 6 za,  wstrzymało się 2 . Głosowało 
8 radnych.

7. Brak udziału Rady Miejskiej w   zatwierdzeniu nowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków należy uznać za 
niezgodne  z  przyjętymi  uregulowaniami  prawnymi.  Takie  postępowanie 
skutecznie  uniemożliwiło  kontrolę  mając  na  uwadze  interes    odbiorców 
usług  całkowicie  zależnych  od  Spółki  ZIK  działającej  w  warunkach 
monopolu.

8. Komisja nie uzyskała wyjaśnienia w jaki sposób Burmistrz zrealizował swój 
ustawowy obowiązek  sprawdzenia  czy  taryfy  zostały  opracowane  w roku 
2011 zgodnie z  przepisami prawa,  pomimo Burmistrza nieobecności  od 1 
lutego 2011 r. w pracy. O dokonaniu tej czynności mówi    notatka służbowa 
sporządzona przez inspektora ds. inwestycji p. Romana Zozulę.
Zapis przyjęto w głosowaniu: za 5, przeciwko 3. Głosowało 8 radnych. 

Protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  odczytaniu  i 
podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki .
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