
Protok61 nr 212016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 lutego 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego, 
Serock, ul. Nasielska 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska 
i poinformowala, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 radnych (lista obecnoici- zalqcznik 
nr I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego (MGZW) Leszek 
Blachnio oraz Gl6wna Ksiqgowa Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego Hanna 
Popielarz- Wyszynska (lista obecnobci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Przedstawila nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Realizacja zadah statutowych Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego. 
2. Przyjqcie protokolu z 1 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 201 6r. 
3.  Sprawy rbine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag, porzqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Realizacja zadari statutowych Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,W 2010r. Rada Miejska podjqla uchwalq w sprawie reorganizacji Komunalnego Zakladu 
Budietowego w Serocku. Na podstawie tej sarnej uchwaly Komunalny Zaklad Budietowy stal 
siq Miejsko-Gminnym Zakladem Wodociqgowym. Na mocy tejze uchwaly zostal utworzony 
nowy zaklad- Miej sko-Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej . Powyisza uchwala nadala 
statut Miejsko-Gminnemu Zakladowi Wodociqgowemu. Struktura dzidalnoici zakladu jest 
okreilona jako samorzqdowy zaklad budzetowy. Glownym zadaniem zakiadu okreilonym w 
statucie jest zbiorowe zaopatrzenie w wodq. 
Drugim dokumentem regulujqcym dzialalnoik zakladu jest moje pehomocnictwo udzielone 
przez Burmistrza do reprezentowania zakladu na zewnqtrz, podpisywania um6w itd. 
Kolejnym aktem prawnym jest uchwala Rady Miejskiej z 28 grudnia 2005r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiqzujqcego na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock. 
Siedziba zakladu mieici siq w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Z podzialu KZB wynikal 
r6wniez podzial Srodkdw tnvalych, ktdre posiadal KZB. Czqik majqtku stala siq wlasnosciq 
nowego podmiotu- MGZGK, czqik zostala w zreorganizowanym zakladzie wodociqgowym. 
Budynek jest w administrowaniu Miejsko-Gminnego Zaldadu Gospodarki Komunalnej. 
Natomiast Miejsko-Gminny Zaklad Wodociqgowy jest najemcq lokali w budynku. Jest to 
umowa najmu bez kwotowa. Sprzqt, caly majqtek, Srodki tnvale zostal podzielony w taki 
spos6b, ze stacje wodociqgowe, urzqdzenia wodociqgowe, budowle wodociqgowe itd. zostaly 
po stronie zakladu wodociqgowego, reszta zostala po stronie Miejsko-Gminnego Zakladu 
Gospodarki Komunalnej . 



Regulamin organizacyjny przyjqty w drodze zarzqdzenia Dyrektora MGZW okreSla 
podstawowe zadania zakladu, czas pracy, zakres obowiqzk6w poszczeg6lnych pracownik6w. 
Zalqcznikiem do regularninu jest struktura organizacyjna, gdzie sq wydzielone stanowiska 
pracy. 
Na dzieri dzisiejszy w zakladzie jest zatrudnionych 11 os6b, w tym 1 osoba jest zatrudniona na 
umowq na zastqpstwo. 

Realizacia ~rzvchodhw i wvdatk6w 

Budzet Miejsko-Gminnego Zakladu Wodociqgowego za 201 5r. zostal wykonany: 
- po stronie przychod6w w wysokoSci 100,67% na kwotq 2.196.487,88zl. 
- koszty zostaly wykonane w wysokogci 99,27% na kwotq 2.148.533,25zl. 

Stan Srodk6w obrotowych na dzien 3 1.12.20 15r. wynosil 123.766,34zl. 
Stan Srodkbw okreSla ustawa, kt6ra m6wi, ze moze by6 to 116 wynagrodzen i pochodnych od 
wynagrodzen. Rada Miejska podjqla uchwdq o zasadach wplat do budzetu gminy nadwyzki 
Srodk6w obrotowych. W tym roku wplaciliSmy do budzetu gminy nadwyikq Srodkbw 
obrotowych za 2015r. w wysokoSci 9.189,38zl. 

Aktualnv stan odbiorchw 

Na koniec 2015r. liczba odbiorc6w wody wyniosla lqcmie 6.487 podmiotbw, w tyrn w mieicie 
1443, na wsi 5044. 
W 2015r. &ad sprzedal ponad 700 tys. m3 wody. Sprzedai wody odbywa siq r6wniez poza 
teren gminy, odbiorcq jest Zaklad Budzetowy w Winnicy, gdzie w 201%. sprzedano 37,l tys. 
m3 wody . 

Zadluienie w oplatach za wodq ksztaltuje siq w granicach od 100.000zl do 110.000zl. 
Zadhkenie jest cdkowite od pocqtku istnienia Komunalnego Zakladu Budzetowego, tj. od 
1990r. Wi@q nas z odbiorcami umowy cywilne i wg Kodeksu Cywilnego zadluienie, kt6re 
moina dochodziC ulega przedawnieniu po 5 latach. 
Zadluienia sq wiqcej niz 5 lat. Egzekwujemy te zadluienia. ZalegloSci na kwotq okolo 50.000zl 
sq to zadhzenia nieiciqgalne. 

Monitoring jakoSci wody jest prowadzony na terenie gminy. W ubieglym roku w imieniu 
zakladu monitoring prowadzila firma zewnqtrzna, poniewai monitoring jakoSci wody musi by6 
prowadzony przez laboratorium, kt6re posiada akredytacjq i zgodq paristwowej jednostki 
sanitarnej. Mamy obowiqzek prowadzik monitoring jakoSci wody kontrolny i przeglqdowy. 
Monitoring jakoSci wody kontrolny prowadzimy raz na kwartd, natomiast monitoring 
przeglqdowy raz w roku. Monitoring kontrolny polega na badaniu podstawowych parametr6w: 
zapach, Ph, smak i bakteriologia. Natomiast w przypadku monitoringu przeglqdowego jest 
bardzo duzo parametr6w objqtych badaniem. Zostaly tam wyrzucone wszystkie pienviastki, 
poniewai w mySl konwencji europejskiej, niektbre pienviastki, kt6rych mamy przekroczenie, 
np. ielazo i mangan, nie stanowiq zagrozenia zycia i zdrowia. Przekroczenia tych pienviastk6w 
mogq byC. 
Na dzien dzisiejszy dwie stacje sq warunkowo dopuszczone do poboru wody- stacja 
w Jadwisinie oraz w Serocku przy ul. Puhuskiej. Wszystkie inne spelniajq okreSlone normy. 
Pod koniec 2015r. minister zdrowia wydal rozporqdzenie nakladajqce obowiqzek 



przeprowadzenia dodatkowego monitoringu pierwiastk6w promieniotw6rczych, kt6ry bqdzie 
wykonywany raz na 5 lat. Okres dostosowania wynosi 12 miesiqcy. 

W ubieglym roku na zadania inwestycyjne wydatkowaliSmy kwotq 368.469,32zl." 

Radny Stanklaw Krzyczkowski 
,,Proszq o wyj&nienie zapisow w $6070 i $6080. Jaka jest r6inica?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Z $6070 sq finansowane inwestycje, natomiast z $6080 sq finansowane zakupy inwestycyjne." 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Czy Pahstwo sprawdzacie droinoSC hydrantow do podlqczenia dla jednostek OSP? W kaidej 
miejscowoSci bylo jedno sprawne przylqcze do poboru wody przez jednostki OSP." 

Dyrektor MGZ W Leszek Blachnio 
,,SprawdzaliSmy hydranty w OSP w Serocku w ubieglym roku, poniewai byla awaria. Nie 
sprawdzamy natomiast hydrantow w pozostalych OSP. Jednostki OSP korzystajq z nich na 
bieiqco, poniewai kaida jednostka OSP ma wlasny hydrant na terenie jednostki. 
Posiadamy map9 z naniesionymi hydrantami, jest ona uzgodniona z p. Kowalewskim- 
inspektorem ds. obronnoSci i OC Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. Jest pewna zmiennoSC 
tego. Stararny siq, aby 1 czy 2 hydranty sprawne na wsi." 

(Posiedzenie Komisji opus'cit radny Stanislaw Krzyczkowski). 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy jest przewidywane dokonczenie budowy wodociqgu w Dqbem?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Zostal ogloszony przetarg." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Mieszkahcy Dqbego, Izbicy, Jachranki zauwazyli spadek ciSnienia wody. Czym jest to 
spowodowane?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Do konca kwietnia majq trwaC prace zwiqzane z przebudowq kanalizacji ciSnieniowej 
w Dqbem. Kanal byl bardzo zniszczony. Firrna wpuszcza w ten kanal rqkaw. Natomiast zeby 
rqkaw wszedl w to, musi siq to odbywaC w Srodowisku wodnym. Wykonawca kupil od nas duie 
iloSci wody." 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy osoby majqce zadluzenie, na bieiqco regulujq oplaty za wodq, natomiast zadluienie 
regulujq oddzielnie?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Do kaidej osoby nalezy podchodziC indywidualnie. Na dzien dzisiejszy nie mamy 
zamkniqtego iadnego przylqcza. Wezwania do zaplaty wysylarny raz na kwartal. Sq dwa wpisy 
do hipoteki." 



Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Pan Dyrektor powiedzial, ze na koniec roku zostala wypracowana nadwyzka i Srodki zostaly 
przekazane do budietu gminy. Co spowodowalo, ze byl to tak dobry finansowo rok? Czy 
pieniqdze zaplanowane w budiecie na 20 16r. zaspokojq potrzeby zakladu?" 

Dyrektor MGZ W Leszek Btachnio 
,,Potrzeby sq zawsze ogromne. Finansowanie tych potrzeb jest okreilone w ten spos6b, ze czqSC 
finansuje budzet gminy, pozostalq czqSC finansuje zaklad. Miejsko-Gminny Z a a d  
Wodociqgowy bierze na siebie pewne sprawy projektowe i plany inwestycyjne mieszkaf~6w. 
Natomiast grnina ma plan strategiczny dotyczqcy budowy stacji uzdatniania wody czy tei 
budowy magistrali wodociqgowej. 
Budiet zrealizowal siq doSC dobrze. SprzedaliSmy duiq iloSk wody, poniewai rok 2015 byl 
rokiem suchym. Osiqgnqligmy przych6d w wysokogci 2.196.487,88d. NaleinoSci nie rosnq. 
Okres 5 lat dzialalnogci polegajqcej tylko na zaopatrzeniu w wodq pozwolil wypracowak pewne 
rzeczy. Wiemy czym mozemy siq gospodarzyk, co mozemy zrobiC i powoli to realizujemy." 

Radny Stawomir Osiwata 
,,W $4 statutu jest wyrainie okreilone co stanowiq przychody zakladu wodociqgowego i na co 
mogq by6 przeznaczone. Nigdzie nie ma mowy o zwrocie jakichkolwiek pieniqdzy do budzetu 
gminy ." 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Ustawa o finansach publicznych m6wi, i e  nadwyzkq Srodkdw obrotowych nalezy przekad  
do budzetu gminy. 
Ustawa mowi, i e  organ stanowiqcy jst ustala zasady zwrotu nadwyzki Srodk6w obrotowych. 
Rada Miejska podjqla uchwdq okreglajqcq zasady zwrotu nadwyiki Srodkbw obrotowych. 
Zgodnie z zapisami uchwaly, nadwyzkq Srodk6w obrotowych nalezy zwr6cik do budzetu 
gminy w terrninie 15 dni od daty zlozenia sprawozdania finansowego." 

Radny Stawomir Osiwala 
,,Czy jest planowana zmiana taryfy za wodq?" 

Dyrektor MGZW Leszek Btachnio 
,,Na najblizszej sesji bqdzie omawiana uchwala okreglajqca stawkq taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodq." 

Radny Stawomir Osiwata 
,,JeSli zaklad wodociqgowy zwraca do budzetu wypracowanq nadwyzkq Srodk6w obrotowych, 
nie widzq uzasadnienia dla zwiqkszenia stawki oplaty za wodq." 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Proszq wziqk pod uwagq, i e  w 2015r. zakkad sprzedal ponad 700 tys. m3 wody. Nikt nie zaiozy, 
ze w tym roku sprzeda podobnq iloik wody. 
KoniecznogC zwrotu do budzetu nadwyiki Srodk6w obrotowych byla spowodowana tym, ie 
z kodcem 2015. wygasla umowa na zakup energii elektrycznej. Do kodca roku nie zostaly 
wystawione faktury. Dopiero teraz placimy faktury za energiq elektrycznq dostarczonq 
w 2015r. Do 15 stycnia naleizlo sporzqdzik sprawozdanie, natomiast faktury przyszly pod 
koniec stycznia. Kwota, kt6ra byla nadwyikq, byla zaplanowana w budzecie na zakup energii." 



Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Czy sukcesywnie planuje Pan wymianq wodociqg6w azbestowych?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Planujemy sukcesywnq wymianq. Mamy opracowanq docelowq koncepcjq kompleksowego 
zaopatrzenia w wodq do 2040r. i sq zaplanowane wszystkie przebudowy wodociqg6w 
azbestowych." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Wodociqg do Zegrza byl robiony jakii czas temu. Przez bardzo dlugi okres czasu jakoid wody 
byla bardzo dobra. W ostatnim roku bylo kilka sytuacji, ze jakoiC wody siq pogorszyla. Jaka 
jest przyczyna pogorszenia jakoici wody? Czy jest to wina instalacji wewnqtrznej 
w budynkach? Czy byly wykonywane pomiary jakoSci wody na gl6wnym zaworze 
doprowadzajqcym wodq do osiedla w Zegrzu, aby moina bylo to por6wnaC z jakoiciq wody 
z kranu?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Maze to wynikad z tego co Pan powiedzial, ze instalacje wewnqtrz budynku sq roinej jakoici. 
Zanieczyszczenia w wodzie to nierozpuszczone tlenki manganu bqdz zelaza. Gdy znajdujq siq 
w wodzie podziemnej, sq rozpuszczone i ich nie widad. Natomiast, gdy woda zostaje wydobyta, 
dziala pompa, dostaje siq powietrze, wiec zelazo dwuwartoSciowe zmienia swojq wartoik na 
trzywartoiciowe i powstaje tlenek zelaza, kt6ry jest nierozpuszczalny w wodzie i on siq 
wytrqca. Normalnie wytrqca siq w postaci drobin, ale gdy plynie w rurze, tworzy siq Mona. 
Wystarczy zmiana ciinienia, zmiana kierunku, ta Mona siq odrywa, przeplywa dalej i dlatego 
robi siq bloto. 
Stacja wodociqgowa w Borowej G6rze pracowala wczeiniej tylko dla Borowej Gbry i Zegrza. 
Teraz jest mozliwe, ze do Zegrza jest doprowadzana r6wniez woda ze stacji w Wierzbicy czy 
z Serocka, poniewai jest jeszcze ciSnienie dynamicme i ciinienie statyczne. Gdy sq male 
rozbiory wody w nocy, wszystko to siq wyrownuje i pewne ciinienia wyrownujq siq po pewnym 
czasie. Model hydrauliczny zaklada, i e  ma to by6 polqczone magistralq, ieby trzy stacje ze 
sobq wsp6lpracowaly. Ma ich jeszcze wspomagad stacja w Stasim Lesie, poniewai na tak 
duzym obszarze te trzy stacje nie zapewniq zabezpieczenia przeciwpoiarowego." 

Radny Slawomir Osiwata 
,,Jak Pan Dyrektor ocenia stosunek przychod6w zakladu do wydatkbw. Przede wszystkirn mam 
na myili kwote funkcjonowania zakladu, jaka w gl6wnej mierze jest zbierana z oplat za wodq, 
kt6ra ma zabezpieczyC funkcjonowanie zakladu i sprzedai wody. Natomiast wydatki, ktore 
zostaly poczynione jako inwestycje w proporcji do przychod6w, czy jest to dobra relacja za 
ostatni rok?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Uwaiam, i e  jest to bardzo dobra relacja. Kwota 360.000~1 zostala wydatkowana na zadania 
inwestycyjne." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Jakie zobowipania finansowe zostaly zaciqgniqte przez Pana Dyrektora w 2015r. ? Czy 
moglibyimy sprawdzik, ktore zobowipnia posiadaly kontrasygnatq glbwnej ksiegowej?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Kaida urnowa jest parafowana przez glownq ksiqgowq." 



Radny Slawomir Osiwala 
,,W tabeli dotyczqcej naleinoSci jest pozycja dotycqca postqpowari umorzonych przez 
komornika. W 2015r. jest to kwota 3.680,67zl. Proszq o wyjagnienie." 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Skladamy wniosek do sqdu, sqd wydaje wyrok, ktbry musi siq uprawomocnid. Po 
uprawomocnieniu, wyrok jest przekazywany do komornika, ktory podejmuje swoje czynnoSci. 
JeSli nie uda siq Sciqgnqd zalegloSci, komornik przesyla decyzjq, i e  dhznik nie jest w stanie 
splaciC zadMenia. W zwiqzku z powyzszym postqpowanie komornicze jest urnorzone." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy moglibygmy siq zapovlaC z wydanymi przez Pana Dyrektora zarqdzeniami 
wewnqtrznymi, instrukcjami, regulaminami i przykladowyrn zakresem o b o w i ~ b w  
pracownika zakladu?" 

Komisja sprawdzila rejestr urn6w zawartych w 2015r. Zapoznala siq r6wniez z zakresem 
obowiqzk6w pracownika zakladu oraz z rejestrem zarqdzen wydawanych przez Dyrektora. 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy Pan Dyrektor prowadzi kontrolq zarzqdczq?" 

Dyrektor MGZW Leszek Blachnio 
,,Tak. Co roku sq przyjmowane cele i zagrozenia. Zarqdzanie ryzykiem jest elementem 
kontroli zarzqdczej, ktbra byla ustalona wczeSniej ." 

(Posiedzenie Komisji opuicil radny Mariusz Rosihski). 

2. 
Przyjecie protokolu z 1 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 2016r. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
,,Do treici protokolu nie zgloszono zadnych uwag. Protok61 zostal przyjqty." 

3. 
Sprawy r6ine 

Nie zgloszono. 

Przewodniczqca Komisji Jolanta Kaczmarska 
Wyznaczyla termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na 3 marca 2016r. 
o godz. 14.00. 
Nastqpnie stwierdzila wyczerpanie porzqdku obrad i zakonczyla posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej o godz. 15.55. 

Protokolowala 

Anna 


