Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
Prudnik, ul. Poniatowskiego 1
tel/fax: 0 77 4363617
e-mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
www.zwikprudnik.opalnet.pl

SPRAWOZDANIE
Zarządu Spółki :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

z:
- działalności Spółki,
- działalności Zarządu Spółki,

za okres 1.01. - 31.12.2006 r.
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Sprawozdanie z działalności Spółki
I. Wybrane informacje o Spółce
1. Nazwa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy
Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Siedziba:
Województwo Opolskie, Powiat Prudnicki, Gmina Prudnik, miejscowość
Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1.
3. Forma organizacyjno – prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Kapitały Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 22.657.595,00 zł i dzieli się na
3.019 udziałów po 7.505 zł, każdy.
Spółka posiada niepokryte straty za lata 2003, 2004 i 2005 w wysokości
łącznej 1 812 913,03 zł. na co składają się:
 niepokryta część straty za rok 2003 w wysokości 450 300 zł,
 strata za rok 2004 w wysokości 928 461,03 zł.
 strata za rok 2005 w wysokości 434 152, 00 zł
Sposób pokrycia straty określają n/w uchwały Zgromadzenia Wspólników:
 Nr 4/2004 na podstawie której, stratę netto z działalności Spółki
w roku 2003 postanawia się pokryć z zysku netto do roku 2007,
 Nr 3/2005 na podstawie której, stratę netto z działalności Spółki
w roku 2004 postanawia się pokryć z zysków przyszłych okresów,
 Nr 6/2006 na podstawie której, stratę netto z działalności Spółki
w roku 2005 postanawia się pokryć z zysków przyszłych okresów.

5. Zarząd Spółki:
W skład organu wchodzą:
1) Zbigniew Zioła – Dyrektor Zarządu,
2) Stanisław Waszczykowski – Zastępca Dyrektora Zarządu
Skład zarządu był niezmienny przez cały rok 2006.

6. Rada Nadzorcza Spółki:
W roku 2006 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
1)
2)

Urszula Brudkiewicz – Przewodnicząca Rady ,
Marek Krajewski – Zastępca Przewodniczącej Rady,

3

3)

Bogusław Wołczyk – sekretarz Rady,

7. Przedmiot działania:
Przedmiotem działalności Spółki jest:









odprowadzanie ścieków,
pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
prowadzenie robót ogólnobudowlanych związanych z lokalną budową
rurociągów wodnych i kanalizacji z pracami pomocniczymi,
prowadzenie robót związanych z montażem instalacji wodno–
kanalizacyjnej,
prowadzenie robót instalacyjnych budowlanych,
świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu instalacyjnego,
działalność projektowania budowlanego związanego z inżynierią lądową,
wodną, liniami i sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

8. Ochrona środowiska:
1) Odprowadzanie ścieków:
Spółka posiada pozwolenie wodno prawne wydane przez Urząd Wojewódzki
w Opolu Wydział Ochrony Środowiska decyzją Nr OŚ-III-6210/341/96/ig
z dnia 18.12.1996 r.. W roku 2006 odprowadzono do odbiornika 1 532 635
m3 ścieków oczyszczonych.
Ścieki oczyszczone wprowadzone do rzeki Prudnik w całej rozciągłości
spełniały wymagania określone w pozwoleniu wodno prawnym.
Oczyszczalnia
ścieków
utrzymywała
wysoki
stopień
redukcji
zanieczyszczeń poszczególnych parametrów ścieków, który wyniósł
odpowiednio:
 w zakresie BZT5 – 98,8 %,
 w zakresie ChZT – 96,5 %,
 w zakresie azotu ogólnego – 77,2 %,
 w zakresie fosforu ogólnego – 92,7 %,
 w zakresie azotu amonowego – 95,2 %,
 w zakresie zawiesiny ogólnej – 96,8 %.
2) Gospodarka odpadowa:
Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Spółka posiada Program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi (zatwierdzony decyzją Starosty Prudnickiego nr
Ro.IV.7644-0-/D-29/02 z dnia 1.07.2002 r.) wraz
z informacją
o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami
innymi niż niebezpieczne w ilości od 5 do 5 tysięcy ton rocznie.
Spółka prowadzi gospodarkę odpadową w oparciu o w/w dokumenty.
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Jednocześnie Spółka Decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.IV.7644-0/Z5/03 z dnia 20 .08.2003 r. uzyskała zezwolenie na unieszkodliwianie, odzysk
i transport odpadów pochodzących z działalności miejskiej oczyszczalni
ścieków w postaci:
 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych po poddaniu
procesowi higienizacji,
 zawartości piaskowników po przeprowadzonej dezynfekcji.
W oparciu o w/w decyzję w 2006 r. na oczyszczalni ścieków wytworzono
2 979 ton ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
higienizowanych wapnem palonym. Osady w ilości 2 943 tony tj. 98,8 %
zostały przekazane do przyrodniczego wykorzystania rolnikom
indywidualnym z terenu Gminy Prudnik i Gminy Lubrza. Pozostała ilość
z konieczności została zdeponowana na czasowym składowisku osadów
odwodnionych użytkowanym przez zakład.

9.

Polityka zaopatrzenia:
Ze względu na charakter prowadzonej działalności (zamówienia sektorowe)
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. nr 87, poz. 604)
Spółka ma obowiązek stosować przepisy ustawy jeżeli wartość zamówienia
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 422 000 EURO dla
dostaw lub usług oraz kwoty 5 278 000 EURO dla robót budowlanych przy
wartości 1 EURO równej 4,387 zł.
Zamówień przekraczających w/w kwoty Spółka w roku 2006 nie
realizowała. Przy zakupie większej ilości materiałów np. na realizacje zadań
inwestycyjnych stosuje się wewnętrzne postępowania w celu wyboru
dostawcy oferującego najniższe ceny, przy zachowaniu odpowiedniej
jakości towaru.
W związku z zagwarantowaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wykonanie zadania
p.n. Wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia do
podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych został przeprowadzony
przetarg nieograniczony. Przetarg ten pozostał nierozstrzygnięty, bowiem
najniższa oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.
W tej sytuacji Zarząd Spółki postanowił przeprowadzić przetarg na dostawę
urządzeń, a roboty wykonać własną grupą remontowo – wykonawczą.
Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Przy bieżących zakupach materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych oraz
innych materiałów eksploatacyjnych, Spółka podobnie jak w roku
poprzednim korzystała z usług sprawdzonych dostawców, którzy gwarantują
dobrą jakość towaru, pewność i niezawodność dostaw, długie terminy
realizacji faktur oraz udzielają rabatów przy zakupie. Są to:
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 Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego „WOD BUD” Mazańcowice, filia
w Opolu – w zakresie pełnego asortymentu materiałów wodociągowych
i kanalizacyjnych,
 Firma „DOMEX” z Dzierżoniowa – w zakresie zakupu nasuwek
i kształtek naprawczych,
 Firma „KEMIPOL” z Polic – w zakresie dostawy koagulantów PIX
i PAX do chemicznego strącania fosforu na miejskiej oczyszczalni
ścieków,
 Firma „KORONA” z Warszawy – w zakresie dostawy flokalantów do
odwadniania osadu,
 Firma „CHEMIA” z Opola – w zakresie dostawy podchlorynu sodu do
dezynfekcji wody,
 Firma „OPOLWAP” z Tarnowa Opolskiego – w zakresie dostawy wapna
palonego do higienizacji osadu.
Przy zakupie materiałów z konieczności oraz materiałów drobnych Spółka
korzystała ze znajdujących się na terenie Prudnika hurtowni materiałów
budowlanych oraz innych hurtowni.
Sprawy zaopatrzenia w Spółce prowadzi specjalista ds. zaopatrzenia
i transportu, pracownik działu utrzymania ruchu. Zakupy dokonywane są na
podstawie pisemnego zapotrzebowania zatwierdzonego przez jednego
z członków Zarządu.

10. Bank Spółki:
Spółka w roku 2006 prowadziła swoje rachunki w następujących bankach:
 Bank Spółdzielczy w Prudniku.
 ING – Bank Śląski S.A. O/Nysa .

II. Organizacja i zarządzanie
1. Struktura organizacyjna:
Spółka w roku 2006 zasadniczo prowadziła swoją działalność w oparciu
o niezmienioną w stosunku do lat poprzednich strukturę organizacyjną, która
obowiązuje od 1997 roku. Struktura została opracowana przez Zarząd Spółki
i przyjęta Uchwałą nr 40/01/97 z dnia 20.01.1997 r. Jednocześnie na
posiedzeniu w dniu 28.02.1997 została przyjęta przez Radę Nadzorczą,
a 21 maja 1997 r. przez Zgromadzenie Wspólników. Struktura ta zakłada
docelową obsadę stanowisk w ilości 81,5 etatu. Zgromadzenie Wspólników
na posiedzeniu w dniu 21 maja 1997 r. wyraziło zgodę na obsadę 75 etatów.
Obowiązujący schemat organizacyjny Spółki i rzeczywiste zatrudnienie
przedstawiono poniżej:
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Zarząd Spółki realizując program restrukturyzacji w dniu 28 września 2006
r. podjął Uchwałę nr 16/09/2006 w sprawie przyjęcia nowego schematu
organizacyjnego Spółki. Zaproponowany schemat został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 47/V/2006 z dnia
31 października 2006 r. Schemat ten do końca 2006 r. nie został jednak
zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Sytuacja kadrowo – płacowa Spółki:
1) Średnie roczne zatrudnienie w roku 2006 wyniosło:
 Osoby - 68,83
 Etaty - 67,27
2) Pracownicy produkcyjni:
 Osoby - 48,83
 Etaty - 47,92
3) Pracownicy nieprodukcyjni:
 Osoby - 20,00
 Etaty - 19,35
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4) Wykształcenie pracowników:
 wyższe – 13 osób,
 średnie zawodowe – 20 osób,
 średnie ogólne – 2 osoby,
 zasadnicze zawodowe – 23 osoby,
 podstawowe – 12 osób.
5) Staż pracy pracowników:
 do 5 lat – 11 osób,
 od 6 do 10 lat – 20 osób,
 od 11 do 20 lat – 23 osoby,
 powyżej 20 lat – 16 osób.
6) wiek pracowników:
 do 35 lat – 8 osób,
 od 36 do 50 lat – 34 osoby,
 powyżej 50 lat – 28 osób.
7) Obowiązujący system wynagrodzeń:
 W Spółce obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty
w dniu 28.05.1993 r..
8) Średnia płaca w Spółce:
 Rok 2004 – 2 126,65 zł,
 Rok 2005 – 2 119,65 zł,
 Rok 2006 – 2 147,60 zł,
9) Świadczenia na rzecz pracowników:
 ZFŚS – 90 937,00 zł,
 ekwiwalent za pranie i odzież – 15 274,00 zł,
 posiłki profilaktyczne – 21 765,00 zł,
 badania lekarskie – 2 824,92 zł,
 materiały bhp – 17 837,93 zł,
 szkolenie pracowników –21 912,00 zł,
 podróże służbowe – 15 393,98 zł.
10) zwolnienia grupowe, spory zbiorowe:
 w roku 2006 nie miały miejsca.
11) związki zawodowe:
w Spółce prowadzą działalność dwie organizacje związkowe:
 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
zrzeszający 33 członków,
 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik zrzeszający 12
członków.

III. Produkcja - sprzedaż
1. Produkcja i sprzedaż wody:
 dochody ze sprzedaży wody
 koszty produkcji i rozprowadzania wody
strata

2 175 817 zł,
2 322 769 zł,
-----------------------------------

146 952 zł.
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Szczegółowe dane ilościowe dotyczące produkcji i sprzedaży wody w roku
2006 i porównawczo w roku 2005 przedstawiono w tabeli nr 1.
Tab. nr 1 Wykonanie planu ilościowego produkcji i sprzedaży wody (tys. m3)
Rok 2005
Lp.

Rok 2006

Wyszczególnienie
Plan

Wyk.

%
wyk.

Plan

Wyk.

%
wyk.

1 300

1 201,3

92,4

1 225 1 234,5 100,8

10

2,9

29,0

5

6,5

130

1 290

1 198,4

92,9

1 220

1 228

100,7

30

24,0

80,0

30

30

100

1 060
200
16%

1 009,4
165
13,8%

95,2

1 010
180
15 %

975,9
222,1
18,1 %

96,7

255
10
1

291,9
10,4
0,1

114,5
104
10,0

255
10
1

267,5
12,7
0,1

104,9
127
10,0

264
8

302,2
4,5

114,5
56,3

264
8

280,1
8

106,1
100

202
44
16%

193,8
103,9
34,4%

95,9

195
51
19%

193,4
78,6
28,1%

99,2

96

1 480

1 502

101,4

System miejski
1

Woda pobrana z ujęć

2

Zużycie własne przed
wtłoczeniem do sieci
Woda wtłoczona do sieci
Zużycie własne po
wtłoczeniu do sieci
Sprzedaż wody ogółem
Straty wody w sieci
wskaźnik strat

3
4
5
6

System wiejski
1
2
3
4
5
6
7

Woda pobrana z ujęć
Woda zakupiona
Zużycie własne przed
wtłoczeniem do sieci
Woda wtłoczona do sieci
Zużycie własne po
wtłoczeniu do sieci
Sprzedaż wody ogółem
Straty wody w sieci
wskaźnik strat

Razem
1

Woda pobrana z ujęć

2

Woda zakupiona

10

10,4

104

10

12,7

127

3

Zużycie własne przed
wtłoczeniem do sieci
Woda wtłoczona do sieci
Zużycie własne po
wtłoczeniu do sieci
Sprzedaż wody ogółem
Straty wody w sieci
wskaźnik strat
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3

27,2

6

6,6

110,0

4
5
6
7

1 555 1 493,2

1 554 1 500,6
38
28,5

96,6
75

1 484 1 508,1 101,6
38
38
100

1 262 1 203,2
254
268,9
16% 17,9%

95,3

1 205
241
16%

1169,3
300,8
19,9%
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Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ciągu roku
2006 z ujęć własnych pobrano 1 502 006 m3 wody, z czego:
 1 234 532 m3 z ujęć systemu miejskiego,
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267 474 m z ujęć systemu wiejskiego.
Dla zaopatrzenia wsi Piorunkowice (wodociąg Ścinawa) oraz w sytuacjach
awaryjnych dla zaopatrzenia wsi Moszczanka (wodociąg Głuchołazy)dokonano
zakupu wody w ilości łącznej 12 700 m3.
Z ogólnej ilości pozyskanej wody , do sieci wtłoczono 1 508 100 m3, zaś
sprzedano 1 169 365 m3 wody, z czego:
 975 943 m3 dla odbiorców systemu miejskiego,
 193 422 m3 dla odbiorców systemu wiejskiego.

1.1

Straty wody w sieci.

Zjawisko powiększania się strat wody w wiejskim systemie wodociągowym
zostało zaobserwowane już w roku 2005. Przyczyną powstania tego zjawiska
był niekontrolowane przecieki z sieci wodociągowej spowodowany robotami
wykonywanymi przy budowie kanalizacji w miejscowościach Łąka Prudnicka
i Moszczanka. Ogólny wskaźnik strat za cały rok 2005 utrzymał się na
podobnym poziomie jak w roku poprzednim ( rok 2004 -17,7 %, rok 2005 17,9 % ) ale tylko dlatego, że straty w miejskim systemie wodociągowym
wyniosły 13,8 %. Ponieważ poszukiwanie wycieków metodami tradycyjnymi
było mało efektywne, a dodatkowo zaczęto notować zwiększone straty
w miesiącach zimowych w miejskim systemie wodociągowym Zarząd Spółki
podjął decyzję o zakupie korelatora Mikro Corr CUB - urządzenia do
precyzyjnej lokalizacji wycieków. Intensywna praca brygady wodociągowej
oraz optymalne wykorzystanie urządzenia o którym mowa powyżej,
zaowocowały wykryciem i usunięciem kilkunastu przecieków zarówno
w miejskim jak i wiejskim systemie wodociągowym. Wskaźnik strat począwszy
od drugiego kwartału zaczął się sukcesywnie poprawiać, by w czwartym
kwartale osiągnąć poziom 14,2 % w miejskim systemie wodociągowym
i 24,6 % w wiejskim systemie wodociągowym. Na uwagę zasługuje fakt, że
stało się tak pomimo licznych awarii, które powodował wykonawca robót przy
budowie kanalizacji w Łące Prudnickiej i Moszczance. W miejscowościach
tych w przeciągu roku 2006 zanotowano 32 awarie sieci wodociągowej.
Szczegółową analizę procesu przedstawiono w tabelach nr 2 i 3.
Tab. nr 2 Straty wody w sieci w latach 2004 - 2006
Lp.
2004
%

Rok
2005
%

1. System miejski

16,3

13,8

18,1

2. System wiejski

24,4

34,4

28,1

3. Razem :

17,7

17,9

19,9

Wyszczególnienie

2006
%
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Tab. nr 3 Straty wody w sieci w roku 2006 w rozbiciu na kwartały
Rok 2006
I kw.
%

II kw.
%

III kw.
%

IV kw.
%

1. System miejski

23,5

19,9

14,4

14,2

2. System wiejski

31,6

30,1

26,1

24,6

3. Razem :

25,0

21,8

16,6

16,2

Lp.

Wyszczególnienie

2. Odprowadzanie ścieków:
 dochody z odprowadzania ścieków
 koszty odprowadzania ścieków

3 433 621 zł,
3 592 411 zł,
----------------------------------

strata

158 790 zł.

Realizując zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzono i oczyszczono
na miejskiej oczyszczalni 1 532 635 m3 ścieków. Były to:
 ścieki bytowe w ilości 763 179 m3,
 ścieki komunalne w ilości 56 810 m3,
 ścieki przemysłowe w ilości 111 503 m3,
 ścieki opadowe i roztopowe (objęte umowami) w ilości 177 463 m3 ,
 ścieki przypadkowe (wody infiltracyjne, ścieki opadowe i roztopowe
nie objęte umowami) w ilości 420 428 m3,
 ścieki dowożone w ilości 3 252 m3.
Jednocześnie z podmiotów objętych umowami do kanalizacji deszczowej
odprowadzono 127 300 m3 ścieków opadowych i roztopowych.

3. Pozostałe usługi
 dochody z wykonania usług
 koszty wykonania usług

650 000 zł,
524 400 zł,
----------------------------------

zysk

125 600 zł.

Oprócz zadań własnych Spółka realizowała szereg zadań zleconych.
Najważniejsze zadania związane były z robotami wykonywanymi
w ramach rewitalizacji śródmieścia Prudnika oraz robotami przy budowie
kanalizacji w miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka. W roku 2006
wykonano roboty i usługi zlecone (bez usług laboratoryjnych) o łącznej
wartości netto 650 000 zł. Źródła dochodów i osiągnięte wartości usług
z tej działalności przedstawiono w tabeli nr 4:
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Tabela nr 4 - Usługi odpłatne
L.p.

Rodzaj usług

Wartość usług
netto
( zł )

1

Usługi sprzętem specjalistycznym (S.C.-21, SW-21),
maszynami budowlanymi i środkami transportu.
Usługi sieciowe, instalacyjne oraz budowlane

89 500

2
3

Usługi techniczne (wydawania warunków
technicznych, uzgadnianie dokumentacji)
Razem

556 100
4 400
650 000

Oprócz w/w laboratorium zakładowe wykonało usługi o wartości 53 000
zł.
Najważniejsze zadania zlecone realizowane przez brygadę remontowowykonawczą to:
 wykonanie przejścia rurą osłonową pod istniejącym kanałem
w Moszczance,
 wykonanie 40 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Łąka
Prudnicka i Moszczanka w ramach realizacji zadania pn.: „Stworzenie
podstaw ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny Złotego Potoku”
na zlecenie wykonawcy,
 wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, przykanalików
sanitarnych i deszczowych oraz wykonanie odwodnienia w ul.
Damrota w ramach programu rewitalizacji,
 wykonanie odwodnienia oraz wymiana przykanalików sanitarnych
i deszczowych w ulicy Sobieskiego w ramach programu rewitalizacji,
 wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Batorego
w ramach programu rewitalizacji,
 wymiana przykanalików sanitarnych i deszczowych w ulicy Batorego
w ramach programu rewitalizacji,
 wykonanie odwodnienia w ul. Królowej Jadwigi w ramach programu
rewitalizacji,
 wymiana
sieci
wodociągowej,
przykanalików
sanitarnych
i deszczowych w części ul. Królowej Jadwigi.

IV. Inwestycje, remonty, modernizacje
1. Rok sprawozdawczy:
1.1

Zadania inwestycyjne:
Zadania inwestycyjne realizowane były w oparciu o „Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych” oraz plan inwestycji na rok 2006. W tabeli nr 5
przedstawiono wykaz najważniejszych zadań realizowanych w roku 2006.

12
Tab. nr 5 Wykaz rzeczowo – finansowy najważniejszych zadań inwestycyjnych
wykonanych w roku 2006.

L.p.

Nazwa zadania

1

Włączenie do systemu wizualizacji
pompowni strefowej i zbiornika
wody w Moszczance
Wymiana przyłączy
wodociągowych na skutek ich
awarii
Likwidacja pompowni ścieków przy
ul. Lipowej – przebudowa
kanalizacji
Uzbrojenie w sieć wodociągową
terenów przeznaczonych pod
zabudowę w okolicach ul.
Akacjowej
Uzbrojenie w sieć kanalizacyjną
dalszej przewidzianej pod
zabudowę części osiedla
Tysiąclecia – ul. Akacjowa
kanalizacja sanitarna, l = 174 m
Uzbrojenie w sieć kanalizacyjną
dalszej przewidzianej pod
zabudowę części osiedla
Tysiąclecia – ul. Akacjowa
kanalizacja deszczowa, l = 42 m
Wykonanie kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb ul. Poniatowskiego

2
3
4

5

6

7

Koszty
planowane
( zł )

Koszty
rzeczywiste
( zł )

30 000

79 810

33 000

63 595

20 000

26 425

Zakończenie zadania
z roku 2005

15 000

22 591

Zakończenie zadania
z roku 2005

20 000

26 999

-

4 633

Zadanie z roku 2007
rozpoczęte ze
względu na roboty
drogowe w ul.
Akacjowej

60 000

4 000

Przygotowano
projekt budowlano wykonawczy.
Zadanie do
zakończenia w roku
2007.

Uwagi

Z ogółu zadań przedstawionych w tabeli nr 1 roboty wymienione
w pozycjach nr 2, 3, 4, 5 i 6 wykonywane były przez brygadę remontowo –
wykonawczą Spółki. Pozostałe zadania realizowane były systemem
zleconym.
W ramach w/w planu z konieczności wymieniono ogółem 37 przyłączy
wodociągowych o łącznej długości 766,5 m. Ilość przyłączy wymienionych
na terenie miejskim i wiejskim przedstawiono w tabeli nr 6:
Tab. nr 6 - Wymienione przyłącza wodociągowe

L.p.

Usytuowanie
Wieś

Ilość
( szt.)
32

Długość
(m)
682

Wartość
(zł)
57 939

1
3

Miasto

5

84,5

5 656

Razem

37

766,5

63 595

Najważniejsze zakupy inwestycyjne w roku 2006 to:
a) na wyposażenie działu sieci wodociągowej i wykonawstwa:
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 korelator Mikro Corr CUB – urządzenie do precyzyjnej lokalizacji
wycieków za kwotę netto 29 000 zł,
 agregat hydrauliczny TROJAN za kwotę netto 9 000 zł,
 skoczek HONDA TV 6 DX za kwotę netto 6 075 zł,
b) środki transportu i maszyny budowlane:
 koparko – ładowarka JCB 3CX za kwotę netto 217 204 zł,
 ciągnik URSUS 5714 za kwotę netto 88 014 zł,
 spychacz czołowy T – 01 (do ciągnika) za kwotę netto 4 850 zł.

1.2 Remonty i naprawy:
W celu utrzymania posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym pozwalającym na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na właściwym poziomie sanitarnym i technicznym wykonano
następujące roboty remontowe i naprawcze:
1) Remonty urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę (ujęcia wody, stacje
wodociągowe, pompownie wody), których koszt wyniósł ok. 7 500 zł.
2) Remonty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej (wymiana
skrzynek ulicznych, wymiana i naprawa hydrantów, naprawa
i znakowanie armatury, regulacje skrzynek , płukanie i dezynfekcja sieci
wodociągowej), których koszt wyniósł 132 817 zł. Ilość wymienionej
armatury i uzbrojenia przedstawiono w tabeli nr 7:
Tab. nr 7 - Wymiana armatury i uzbrojenia

Rodzaj armatury i uzbrojenia
Skrzynka do zasuw
(szt.)

Zasuwa
(szt.)

Hydrant
(szt.)

51

6

5

3) Usuwanie awarii - łącznie usunięto 131 awarii wodociągowych
i kanalizacyjnych. Ich koszt łączny to 110 173 zł. Ilość i rodzaj awarii
przedstawiono w tabeli nr 8
Tab. nr 8 - Awarie

L.p.

Rodzaj awarii
Wodociągowe

Ilość
( szt.)
101

Koszt
(zł)
118 904

1
2

Kanalizacyjne

30

28 788

Razem

131

147 692

4) Wymiana i montaż wodomierzy - wymieniono lub zamontowano łącznie
508 wodomierzy. Koszt tej operacji wyniósł 50 741 zł. Na ogólną ilość
wodomierzy 222 szt. przypada na miasto (koszt 19 140 zł), zaś 264 szt.
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przypada na wieś (koszt 19 804 zł). Poza tym wymieniono 22 szt.
w miejscowości Prężynka (koszt. 3 737 zł).
5) Remonty związane z utrzymaniem kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej
i deszczowej oraz pompowni kanalizacyjnych (naprawa studzienek
rewizyjnych, wymiana włazów, naprawa przewodów kanalizacyjnych,
czyszczenie przewodów, kolektorów, syfonów i przelewów), których koszt
wyniósł 141 996 zł.
6) Remonty i naprawy wykonane na miejskiej oczyszczalni ścieków, których
koszt wyniósł 52 565 zł. Ważniejsze roboty wykonane na tym obiekcie to:
 naprawa dachu na budynku administracyjnym,
 naprawa dachu hali krat,
 naprawa dachu komór zagęszczaczy,
 naprawa pomostu na komorach zagęszczaczy,
 naprawa bieżni jezdnych na osadniku nr 1,
 wymiana drzwi wejściowych w budynku administracyjnym,
 wymiana dmuchawy na stacji dmuchaw,
 naprawa instalacji do PIX - u ,
 naprawy pomp z pompowni recyrkulatu, piaskownika, pompowni
zagęszczaczy,
7) Remonty i naprawy transportu, sprzętu specjalnego i maszyn budowlanych,
których koszt netto wyniósł ok. 122 000 zł. Najważniejsze, wykonane
w roku 2006 naprawy to:
 remont i modernizacja samochodu specjalnego Jelcz S.C. - 21,
 wymiana kabiny, malowanie całości samochodu specjalnego Star SW
201 A,
 naprawa tylnego mostu, wymiana ogumienia w ciągniku URSUS 2812,
 remont głowicy silnika, naprawa hydrauliki w koparko-ładowarce WAR
726,
 wymiana głównej pompy hydraulicznej w koparko-spycharce Białoruś,
 wymiana kompresora oraz ogumienia w ciągniku URSUS 4514.

2 Rozliczenie amortyzacji:
Rozliczenie amortyzacji za rok 2006 oraz porównawczo za lata 2004 i 2005
przedstawiono w tabeli nr 9.
Tab. nr 9 – Rozliczenie amortyzacji w latach 2004 – 2006
Rok

Amortyzacja
naliczona
(zł)

Rozliczenie (zł)
Inwestycje

Remonty

Lokaty

2004 1 491 892,00

385 827,00

603 544,00

-

Działalność
bieżąca
502 521,00

2005 1 528 500,57

423 937,00

521 976,11

525 000,00

57 587,46

2006 1 593 776,09

652 797,27

648 942,43

100 000,00

192 036,39
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3. Potrzeby na rok 2007 i dalsze:
Potrzeby inwestycyjne wynikają z „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” oraz
planów Spółki na lata przyszłe. W tabeli nr 10 przedstawiono potrzeby
inwestycyjne na lata 2007 – 2008 i dalsze.
Tab. nr 10 – Potrzeby inwestycyjne na lata 2007 – 2008 i dalsze
L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Przewidywane
koszty (zł)

Okres realizacji
(lata)

1

Wykonania chodników i jezdni
na terenie stacji wodociągowej
przy ul. Prężyńskiej
Modernizacja wjazdu
i uzupełnienie ogrodzenia na
stacji wodociągowej przy ul.
Poniatowskiego
Wymiana sieci wodociągowej
w ulicy Sierakowskiego

40 000

2007

30 000

2007

środki
własne

15 000

2007

środki
własne

4

Wykonanie sieci wodociągowej
w ul. Meblarskiej

45 000

2007 - 2008

5

Wymiana przyłączy
wodociągowych z konieczności

80 000

2007 - 2008

6

Wymiana sieci wodociągowej
w ul. Broniewskiego

35 000

2007

7

Wykonanie instalacji do
płukania piasku i skratek na
miejskiej oczyszczalni ścieków
Uzbrojenie w sieć
kanalizacyjną dalszej
przewidzianej pod zabudowę
części osiedla Tysiąclecia – ul.
Akacjowa
Wykonanie kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb ul.
Poniatowskiego
Wyposażenie wylotów
kanalizacji deszczowej
w urządzenia do
podczyszczania ścieków
opadowych i roztopowych
Montaż klap zwrotnych na
wylotach kanalizacji
deszczowej
Budowa i modernizacja
systemu gospodarki wodno –
ściekowej na terenie Gminy
Prudnik
Zakup samochodu ciężarowo osobowego

250 000

2007 - 2008

środki
własne
środki
własne
środki
własne
środki
własne

20 000

2007

środki
własne

26 000

2007

środki
własne

889 100

2007 - 2008

środki własne
i pożyczka
z WFOŚ i GW

70 000

2007 - 2008

środki
własne

50 000 000

2007 - 2012

środki własne
i pożyczka
z
WFOŚ i GW
Fundusz Spójności

47 000

2007

środki
własne
środki
własne
środki
własne

2
3

8

9
10

11
12
13
14

Zakup koparko – ładowarki

264 000

2007
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Zakup samochodu specjalnego
dwufunkcyjnego do kanalizacji

460 000

2007

Sposób
finansowania
środki
własne

16

16

Wymiana sprzętu
komputerowego

20 000

2007

17

Zakup permalogów do
korelatora

12 000

2007

(urządzenia do lokalizacji przecieków)

V. Analiza ekonomiczno - finansowa
1. Analiza bilansu:

środki
własne
środki
własne
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Aktywa Spółki na dzień bilansowy były niższe niż w poprzednim roku
obrotowym o 0,5 %. Spadek nastąpił w aktywach trwałych o 4,7 %, przy
wzroście w aktywach obrotowych o 40,5 %. Na spadek aktywów trwałych
wpłynęło zmniejszenie ich wartości o naliczoną amortyzacje od posiadanego
majątku trwałego przy mniejszych nakładach na zakup nowego. Natomiast
wzrost stanu aktywów obrotowych wystąpił w związku ze wzrostem
głównie stanu środków pieniężnych.

2. Analiza rachunku zysków i strat:

Z analizy rachunku zysków i strat wynika, że przychody netto ze sprzedaży
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego 7,2 % , zaś koszty działalności
operacyjnej wzrosły o 3,2 %, co spowodowało, że strata ze sprzedaży wyniosła
174,38 tys. zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 227,77 tys. zł..
Strata netto po uwzględnieniu wyników na pozostałej działalności operacyjnej,
działalności finansowej i działalności nadzwyczajnej wyniosła 93,87 tys. zł, co
w stosunku do roku poprzedniego stanowi zmniejszenie o 340,28 tys. zł..

3. Straty i zyski nadzwyczajne:
W roku 2006 straty nadzwyczajne zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
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4. Poręczenia gwarancyjne udzielane przez Spółkę:
Na koniec roku 2006 nie występują.

5. Wykaz głównych należności:
L.p.

Podmiot

1

PTBS – Spółka z o.o. Prudnik

2

52 310,01

6

Zarząd Budynków Komunalnych w
Prudniku
Spółdzielnia Inwalidów „Pionier”
w Prudniku
Torkonstal – Spółka z o.o. w Prudniku

7

PKP

5 443,71

8

Firma „KoKo” - Świerczów

500,00

9

9 977,42

10

Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex”
S.A.
PPH Ryszard Jędrzejak

6 630, 04

11

Zakład Usług Komunalnych w Prudniku

201 684,21

12

PPHU „Botea”

5 454,61

13

KS „Pogoń”

4 770,94

3

Wysokość należności
(zł)
293 326,16

6 339,19
1 579,66

Należności na koniec roku 2006 r. wyniosły 1 108 000 zł, w tym:
 z terminem płatności w styczniu 628 000 zł,
 zaległości do 3 miesięcy 310 000 zł,
 zaległości od 3 do 6 miesięcy 121 000 zł,
 zaległości od 6 do 12 miesięcy 49 000 zł.

6. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane:
Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 592 000 zł. Są one regulowane na
bieżąco w terminach płatności. Spółka nie posiada żadnych zadłużeń.
Zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

7. Kredyty bankowe:
W roku 2006 Spółka nie korzystała z kredytów bankowych.
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8. Analiza wskaźnikowa:

Z analizy wskaźnikowej wynika, że efektywność działalności gospodarczej
Spółki w stosunku do poprzedniego roku obrotowego poprawiła się. Wskaźniki
płynności finansowej w roku 2006 kształtowały się korzystnie. Płynność
finansowa w Spółce była niezagrożona.

9. Możliwości rozwoju sytuacji finansowej Spółki:
Spółka przez cały rok 2006 utrzymywała płynność finansową. Pod koniec roku
sytuacja finansowa Spółki była dobra. Środki pieniężne przyjęte do rachunków
przepływów pieniężnych obejmowały:
 środki pieniężne w kasie
8 019, 77 zł,
 środki pieniężne na rachunkach bankowych - 1 035 364, 02 zł,
 krótkoterminowe lokaty bankowe
- 627 270, 00 zł,
 fundusz socjalny na specjalnym koncie
3 587,57 zł.
Razem
- 1 674 242,35 zł
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Według oceny Zarządu Spółki nie ma zagrożenia zachwiania płynności
finansowej Spółki. Decydujący wpływ na sytuację finansową Spółki
w przyszłości będą miały następujące okoliczności:
 zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na poziomie zaproponowanym przez Spółkę,
 terminowe wpłaty należności za świadczone usługi, zwłaszcza przez
największych odbiorców, tj. Z.B.K., Spółdzielnię Mieszkaniową, PTBS,
 likwidacja zaległości płatniczych z poprzednich okresów.

VI. Analiza SWOT
1. Mocne i słabe strony:
Mocne strony

Słabe strony

1. Rodzaj prowadzonej działalności.
2. Ciągłe zapotrzebowanie na usługi świadczone
przez Spółkę.
3. Osiągnięcie dużego stopnia niezawodności
w świadczeniu usług poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń.
4. Utrzymywanie
urządzeń
wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w ciągłej sprawności
technicznej i eksploatacyjnej.
5. Zatrudnianie doświadczonej w branży
kadry
inżynieryjno – technicznej oraz finansowo –
księgowej.
6. Zatrudnianie doświadczonej w branży załogi.
1. Duży wpływ czynnika społeczno – politycznego na
ustalanie wysokości taryf za świadczone usługi.
2. Spadek zapotrzebowania na wodę i usługi
kanalizacyjne
spowodowany
zubożeniem
społeczeństwa.
3. Konieczność utrzymywania dużego majątku
w celu świadczenia usług i wynikające z tego tytułu
obciążenia finansowe.
4. Niekorzystne dla branży i niejasne przepisy
wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
5. Duże obciążenia wynikające z przepisów ustawy
o odpadach, Prawa Ochrony Środowiska i Prawa
Wodnego.
6. Kradzieże wody i mała skuteczność w ich
likwidacji.
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2. Szanse i zagrożenia:
Szanse

Zagrożenia

1. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
poziomie zaproponowanym przez Spółkę.
2. Uzyskanie na dobrym poziomie terminowości
wpłat za usługi świadczone przez Spółkę.
3. Obniżenie kosztów działalności poprzez realizację
Programu Restrukturyzacji Spółki.
4. Zatrzymanie się procesu trwającego od 1992 roku
spadku zapotrzebowania na wodę i usługi
kanalizacyjne.
5. Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków po
wykonaniu
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach Łąka Prudnicka i Moszczanka
oraz włączeniu do niej ścieków z terenu Gminy
Głuchołazy.
6. Pozyskanie dodatkowej ilości ścieków po
skanalizowaniu pozostałych miejscowości Gminy
Prudnik.
1. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
poziomie niższym niż zaproponowany przez
Spółkę.
2. Zaległości płatnicze ze strony największych
odbiorców usług.
3. Dalszy spadek zapotrzebowania na wodę i usługi
kanalizacyjne.
4. Uzyskanie
niezadowalających
wyników
oczyszczania ścieków.

VII. Realizacja Programu Restrukturyzacji Spółki.
Działania podjęte w roku 2006 w zakresie restrukturyzacji majątkowej
przedstawiają się następująco:
1. Teren ujęcia wody przy ul. Poniatowskiego:
W wyniku wcześniejszych starań w dniu 1 lutego 2006 r. Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał
Rozporządzenie nr 02/2006 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody z utworów czwartorzędowych w Prudniku. Rozporządzenie to zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 14 pod
pozycją 448. Zasadniczo decyzją tą został zmniejszony teren ochrony
bezpośredniej ujęcia wody przy ul. Poniatowskiego. Można więc było
rozpocząć proces podziału istniejącego terenu, w celu określenia obszaru
zbędnego dla Spółki.

22

W tym celu Zarząd Spółki opracował wstępny projekt podziału
nieruchomości i dnia 16 maja 2006 r. zwrócił się z wnioskiem do Urzędu
Miejskiego w Prudniku o wydanie postanowienia o zgodności podziału
z planem miejscowym oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału. Niestety
Urząd Miejski w Prudniku pismem nr G.II.6011-17/06 z dnia 6 listopada
2007 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu
uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.
2. Teren w okolicach „zburzonego klasztoru” łącznie z zabudowanym na nim
nieczynnym zbiornikiem na wodę.
Ze względu na to, że przeprowadzone wcześniej przetargi wykazały kompletny
brak zainteresowania nieruchomością Zarząd Spółki postanowił dokonać
ponownej wyceny nieruchomości. Biegły rzeczoznawca oszacował wartość
nieruchomości na kwotę 26 400 zł ( wcześniej 51 200 zł) Zarząd Spółki ogłosił
kolejny przetarg nieograniczony, który niestety nie doszedł do skutku ze
względu na brak chętnych do zakupu nieruchomości.
3. Pompownia ścieków przy al. Lipowej.
W kwietniu i maju wykonano obejście pompowni za pomocą rurociągu
o średnicy 300 mm. Pompownia ścieków została wyłączona z eksploatacji,
zdemontowano urządzenia technologiczne oraz zasypano studnię zbiorczą.
Nieruchomość fizycznie została przygotowana do sprzedaży. Na wniosek
Zarządu Spółki Burmistrz Prudnika podjął stosowną uchwałę. W wyniku
drugiego przetargu nieograniczonego (pierwszy został unieważniony)
nieruchomość została sprzedana Panu Krzysztofowi Prościakowi za kwotę
brutto 25 104 zł.
4. Działka zabudowana stacją transformatorową na stacji wodociągowej przy ul.
Prężyńskiej.
Działka o powierzchni 0,0028 ha zabudowana stacją transformatorową została
sprzedana Koncernowi Energetycznemu Energia Pro S.A. za kwotę brutto
1 708 zł. plus jednorazowe wynagrodzenie w kwocie brutto 610 zł za
korzystanie z ustanowionej służebności przejazdu i przechodu.
5. Teren starej oczyszczalni ścieków.
Zarząd Spółki z ponownym wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zwrócił się dnia 5.09.2005 r..
Niestety do dnia dzisiejszego nie została podjęta wiążąca decyzja w tej sprawie.
W zakresie restrukturyzacji organizacyjnej opracowany został nowy schemat
organizacyjny Spółki, który został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 28
września 2006 r. podjął Uchwałą nr 16/09/2006 w sprawie przyjęcia nowego
schematu organizacyjnego Spółki. Zaproponowany schemat został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 47/V/2006 z dnia 31
października 2006 r. Schemat ten do końca 2006 r. nie został jednak
zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
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W zakresie restrukturyzacji finansowej niepowodzeniem okazała się próba
dokonania zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Związki
zawodowe działające w Spółce nie wyraziły zgody na dokonywanie
jakichkolwiek zmian w tym dokumencie.

VIII. Sprawy różne
Rok 2006, był kolejnym, czternastym rokiem działalności Spółki. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik
z o.o. prowadził nadal swoją działalność podstawową polegającą na zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy
Prudnik oraz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wsi Prężynka w Gminie
Lubrza. Wykonywał również inne zadania z branży wodociągów i kanalizacji
w interesie i na rzecz Gminy Prudnik. Działalność tą Spółka prowadziła na
podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, na obszarze Gminy Prudnik, wydanego decyzją
Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13.01. 2003 r. oraz na
podstawie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi
Prężynka, wydanego decyzją Wójta Gminy Lubrza nr ZPI-7130/1/03 z dnia
13.01.2003 r..
Przez cały rok, wyłączając sytuacje awaryjne, utrzymywana była ciągła
dostawa wody odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz
utrzymany był ciągły odbiór ścieków. Interwencje załatwiane były natychmiast,
w ramach codziennej obsługi w godzinach pracy, bądź w ramach pogotowia
technicznego. Awarie wodociągowe i kanalizacyjne usuwane były na bieżąco
przez służby pogotowia technicznego.
Zadania roku 2006 wykonywane były w zasadniczo niezmienionej w stosunku
do roku 2005 strukturze organizacyjnej.
Jako najważniejsze wydarzenia mające znaczenie dla działalności Spółki
w roku 2006 i w przyszłości należy uznać:
 zakończenie zadania pn.: „Stworzenie podstaw ochrony bioróżnorodności
i rozwoju Doliny Złotego Potoku” i przejęcie wykonanej w miejscowościach
Łąka Prudnicka i Moszczanka kanalizacji do eksploatacji,
 wydanie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Rozporządzenia nr 02/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów czwartorzędowych w
Prudniku, które ograniczyło do niezbędnego minimum zasięg strefy ochrony
bezpośredniej ujęcia wody przy ul. Poniatowskiego i stworzyło możliwość
podjęcia działań w celu ograniczenia terenów eksploatowanych przez
Spółkę oraz innego wykorzystania akwenu przy ul. Poniatowskiego,
 wykonanie projektu wstępnego podziału terenu przy ul. Poniatowskiego oraz
przekazanie go do zatwierdzenia,
 sprzedaż majątku zbędnego zgodnie z Programem Restrukturyzacji Spółki
(sprzedaż działki pod stacją TRAFO na stacji wodociągowej przy ul.
Prężyńskiej oraz terenu po byłej pompowni ścieków przy ul. Lipowej)
 podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia systemu jakości w Spółce
zgodnie z ISO 9001:2000 oraz ISO 17025:2005.
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IX. Strategia Spółki na najbliższe lata.
Spółka w latach 2007 – 2008 i dalszych, zamierza utrzymać dotychczasowy
poziom świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
zbiorowego odprowadzania ścieków przy jednoczesnym założeniu obniżenia
kosztów działalności i utrzymaniu dotychczasowego stopnia niezawodności
w świadczeniu usług. Zamierza się kontynuować działania zmierzające do
obniżenia strat wody poprzez likwidację przecieków, zjawiska kradzieży wody
oraz usprawnienie gospodarki wodomierzowej. Jednocześnie zamierza się
zapewnić realizację zadań wynikających z Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Dużym wyzwaniem dla Spółki będzie (w przypadku podjęcia takiej decyzji
przez Zgromadzenie Wspólników) prowadzenie zadania p.n. „Budowa
i modernizacja systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy
Prudnik” realizowanego przy współudziale środków z funduszu Spójności.
Zadanie o dużym zasięgu i zaangażowaniu środków finansowych, może mieć
kluczowe znaczenie dla przyszłości Spółki. Wymagać będzie utworzenia nowej
jednostki organizacyjnej (Jednostka Realizująca Projekt) oraz zatrudnienia
nowych pracowników.
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Sprawozdanie z działalności Zarządu
1. Informacje o członkach Zarządu:
Zarząd Spółki w roku 2006 pracował w następującym składzie:
1) Zbigniew Zioła – Dyrektor Zarządu, zam. w Prudniku przy ul. BoraKomorowskiego 15,
2) Stanisław Waszczykowski – Zastępca dyrektora Zarządu, zam. w Prudniku
przy ul. Poniatowskiego 1a/2.

2. Sposób i okres powołania:
Dyrektor Zarządu – Zbigniew Zioła został powołany na stanowisko przez Radę
Nadzorczą Spółki pismem nr RN/K – 1/92 z dnia 1 lipca 1992 r. na podstawie
Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”, repertorium A nr 335/92 z dnia 16
marca 1992 r. oraz na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/92
z 16 marca 1992 r. w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na czas
nieograniczony, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zastępca Dyrektora – Stanisław Waszczykowski został powołany na
stanowisko przez Radę Nadzorczą Spółki pismem nr RN/K – 2/92 z dnia 1 lipca
1992 r. na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku”,
repertorium A nr 335/92 z dnia 16 marca 1992 r. oraz na podstawie uchwały
Zgromadzenia Wspólników nr 1/92 z 16 marca 1992 r. w sprawie powołania
członków Zarządu Spółki na czas nieograniczony, w pełnym wymiarze czasu
pracy.

3. Zakres kompetencji członków Zarządu:
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest
każdy członek Zarządu samodzielnie.
Dyrektor Zarządu na bieżąco kieruje całością spraw Spółki i w rozumieniu
kodeksu pracy jest kierownikiem zakładu pracy.
Z-ca Dyrektora na bieżąco kieruje pracą pionu technicznego, pod nieobecność
Dyrektora Zarządu prowadzi całość spraw Spółki.
4. Inicjatywy

podejmowane przez poszczególnych
Zarządu w zakresie swoich kompetencji:

członków

W roku 2006 Zarząd podejmował inicjatywy na podstawie wspólnych ustaleń.
Najważniejsze inicjatywy Zarządu Spółki to:
 opracowanie i przedłożenie Burmistrzowi Prudnika wstępnego podziału
terenu przy ul. Poniatowskiego,
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 zakup korelatora do precyzyjnej lokalizacji przecieków na sieci
wodociągowej,
 zakup nowej koparko – ładowarki,
 zakup nowego ciągnika,
 zakup nowego agregatu hydraulicznego,
 podpisanie umów z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie robót
związanych z rewitalizacją ulic: Damrota, Królowej Jadwigi i Placu
Zamkowego,
 utrzymanie promocyjnej ceny na wywóz nieczystości płynnych z szamb
przydomowych w celu pozyskania większej ilości ścieków dowożonych,
 dalsze poszukiwanie odbiorców wytworzonego na miejskiej oczyszczalni
ścieków zhigienizowanego wapnem palonym osadu ściekowego do
przyrodniczego wykorzystania,
 przygotowanie i przedłożenie Radzie Nadzorczej nowego schematu
organizacyjnego Spółki,
 podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia systemu jakości w Spółce
zgodnie z ISO 9001:2000 oraz ISO 17025:2005.
5. Tematyka i wykaz podejmowanych uchwał:
Zarząd Spółki w roku 2006 odbył 12 posiedzeń w następujących terminach:
30 stycznia, 14 lutego, 9 marca, 18 kwietnia, 10 i 13 maja, 2 czerwca,
27 lipca, 28 września, 31 października, oraz 11 i 28 grudnia. Na posiedzeniach
tych podjął 18 uchwał w następujących sprawach:
1) Uchwała nr 1/01/2006 z 30 stycznia 2006 r. w sprawie zakupu koparko –
ładowarki.
2) Uchwała nr 2/02/2006 r. z 14 lutego 2006 r. w sprawie zakupu korelatora –
urządzenia do precyzyjnej lokalizacji wycieków.
3) Uchwała nr 3/03/2006 r. z 9 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji
z działalności Spółki w roku 2005.
4) Uchwała nr 4/04/2006 z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Spółki w I kwartale 2006 r..
5) Uchwała nr 5/04/2006 r. z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
wniosku o zatwierdzenie taryf.
6) Uchwała nr 6/05/2006 z 10 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Zarządu Spółki w roku 2005.
7) Uchwała nr 7/05/2006 z 10 maja 2006 r.
w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
8) Uchwała nr 8/05/2006 z 10 maja 2006 r. w sprawie pokrycia straty za rok
2005.
9) Uchwała nr 9/05/2006 z 10 maja 2006 r. w sprawie określenia terminu
zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
10) Uchwała nr 10/05/2006 z 10 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia oferty firmy
Almat na włączenie pompowni strefowej i zbiornika górnego
w Moszczance do systemu wizualizacji i sterowania.
11) Uchwała nr 11/05/2006 z 13 maja 2006 r. w sprawie pisma nr
AW.IX.0717-1/2006.
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12) Uchwała nr 12/06/2006 z 2 czerwca 2006 w sprawie zwołania
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
13) Uchwała nr 13/06/2006 z 2 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu
finansowego i rzeczowego na rok 2006.
14) Uchwała nr 14/06/2006 z 2 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia oferty na
zakup ciągnika.
15) Uchwała nr 15/07/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Spółki za II kwartały 2006 r..
16) Uchwała nr 16/09/2006 z 28 września 2006 r. w sprawie przyjęcia
schematu organizacyjnego Spółki.
17) Uchwała nr 17/10/2006 z 31 października 2006 r. w sprawie zadłużenia
ZOZ w likwidacji.
18) Uchwała nr 18/12/2006 z 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia oferty na
wprowadzenie systemu jakości.

6. Współpraca z Radą Nadzorczą (realizacja uchwał Rady):
Rada Nadzorcza Spółki w roku 2006 r. odbyła 13 posiedzeń. We wszystkich
posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki w pełni
wykonywał wszystkie ustalenia Rady wynikające z protokółów, przygotowywał
niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień na posiedzeniach oraz realizował
wspólnie ustaloną strategię postępowania. Rada Nadzorcza w roku 2006
podjęła następujące uchwały:
1) Uchwała nr 23/V/2006 z 24 stycznia 2006 r. w sprawie realizacji programu
restrukturyzacji Spółki.
2) Uchwała nr 24/V/2006 z 24 stycznia 2006 r. w sprawie sprzedaży
użytkownikowi nieruchomości gruntowej przy ul. Zielonej w Prudniku.
3) Uchwała nr 25/V/2006 z 24 stycznia 2006 r. w sprawie sporządzenia
jednolitego tekstu Umowy Spółki.
4) Uchwała nr 26/V/2006 z 24 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu pracy
Zarządu.
5) Uchwała nr 27/V/2006 z 24 stycznia 2006 r. w sprawie zakładowego
funduszu płac.
6) Uchwała nr 28/V/2006 z 30 stycznia 2006 r. w sprawie zakupu koparko ładowarki.
7) Uchwała nr 29/V/2006 z 28 lutego 2006 r. w sprawie kosztów zwolnień
lekarskich, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych
poniesionych przez Spółkę w roku 2005.
8) Uchwała nr 30/V/2006 z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9) Uchwała nr 31/V/2006 z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Spółki za I kwartał 2006 r..
10) Uchwała nr 32/V/2006 z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii prawnej
dotyczącej zamiany nieruchomości.
11) Uchwała nr 33/V/2006 z 22 maja 2006 r. w sprawie zmiany taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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12) Uchwała nr 34/V/2006 z 22 maja 2006 r. w sprawie zaopiniowania
sprawozdania finansowego Spółki.
13) Uchwała nr 35/V/2006 z 22 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania Zarządu za rok 2005 z działalności Spółki i z działalności
Zarządu Spółki.
14) Uchwała nr 36/V/2006 z 22 maja 2006 r. w sprawie opisu aportu
wnoszonego do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego.
15) Uchwała nr 37/V/2006 z 6 czerwca 2006 r. w sprawie pokrycia straty za
rok 2005.
16) Uchwała nr 38/V/2006 z 6 czerwca 2006 r. w sprawie planu działania
Spółki na rok 2006.
17) Uchwała nr 39/V/2006 z 6 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania Rady za rok 2005.
18) Uchwała nr 40/V/2006 z 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaopiniowania
porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
19) Uchwała nr 41/V/2006 z 6 czerwca 2006 r. w sprawie zakupu ciągnika.
20) Uchwała nr 42/V/2006 z 28 lipca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności z II kwartał i I półrocze
2006 r..
21) Uchwała nr 43/V/2006 z 28 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w II kwartale
i I półroczu 2006 r..
22) Uchwała nr 44/V/2006 z 28 lipca 2006 r. w sprawie odpowiedzi na pismo
KZ NSZZ „Solidarność” przy ZW i K w Prudniku.
23) Uchwała nr 45/V/2006 z 31 października 2006 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za III kwartały 2006 r..
24) Uchwała nr 46/V/2006 z 31 października 2006 r. w sprawie wyboru
podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
25) Uchwała nr 47/V/2006 z 31 października w sprawie przyjęcia nowego
schematu organizacyjnego Spółki.
26) Uchwała nr 48/V/2006 z 19 grudnia 2006 r. w sprawie zintensyfikowania
windykacji należności za media.
27) Uchwała nr 49/V/2006 z 19 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru firmy do
zaprojektowania i wdrożenia systemu akredytacji laboratorium zgodnego
z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz systemu zarządzania jakością wg
normy ISO 9001:2000 w Spółce.
28) Uchwała nr 50/V/2006 z 19 grudnia 2006 r. w sprawie regulacji płac
w Spółce
Uchwały Rady Nadzorczej, w zakresie dotyczącym Zarządu Spółki
wykonywane były na bieżąco, a wszelkie dokumenty z nich wynikające
przygotowywane były terminowo.
7. Współpraca ze związkami zawodowymi:
W Spółce prowadzą działalność dwie organizacje związkowe:
1) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zrzeszający 33
członków.
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2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wodociągów
i Kanalizacji Miasta i Gminy Prudnik zrzeszający 12 członków.
Współpraca z obiema organizacjami układa się dobrze. Zarząd Spółki
w kontakcie z nimi kieruje się przepisami ustawy o związkach zawodowych.
W Spółce funkcjonuje wybrany przez załogę Społeczny Inspektor Pracy.

8. Informacje i sprawozdania składane Zgromadzeniu Wspólników:
Dwa razy w roku Zarząd Spółki składa Burmistrzowi Prudnika informacje
dotyczące realizacji zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z jego wymogami.
W roku 2006 Zarząd złożył Burmistrzowi Prudnika informacje w następujących
terminach:
 27 lipca 2006 r. za I półrocze 2006 r. (pismem nr T/2788/19/07/06),
 29 stycznia 2007 r. za II półrocze 2006 r. (pismem nr T/319/07/01/07).
W dokumentach tych szczegółowo przedstawiono:
1) Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2) Realizację zezwolenia w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
3) Analizę przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
4) Informację w sprawie częstotliwości, przyczyn i sposobu załatwiania skarg
i wniosków wniesionych przez odbiorców usług.
5) Informację w sprawie wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych
kontroli zewnętrznych.
Jednocześnie Zarząd Spółki dnia 12.03.2007 r. złożył Radzie Miejskiej
w Prudniku informację z działalności rzeczowej i finansowej Spółki za rok
2006, która została przyjęta.

