UCHWAtA Nr 227/XX1/2016
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie przyjqcia protokotu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadari statutowych
Miejsko- Gminnego Zaktadu Wodociqgowego

Na podstawie art. 18 ust. 1w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 5 128 ust.2, 5 132 ust. 2,
9 135 i 5 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiqcego zatqcznik do uchwaty
Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 paidziernika 2013 r. w sprawie ogioszenia
tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.
12936), zm@n~org?go
uchw$qN~l95/XIX/2016Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminylVliast-o Gmina Serock(Dt.Um. Woj;
Maz. z 2016 r. poz. 3465), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

Przyjmuje siq protokot Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadan statutowych MiejskoGminnego Zaktadu Wodociqgowego, stanowiqcy zatqcznik do uchwaty.

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjgcia.

Protokot
z kontroli realizacji zadari statutowych Miejsko- Gminnego Zaktadu Wodociqgowego
W dniu 17 lutego 2016r., zgodnie z rocznym planem pracy na 2016r., Komisja Rewizyjna
w sktadzie:

- Jolanta Kaczmarska
- Gabriela Ksiqiyk
- Stanistaw Krzyczkowski
- Stawomir Osiwata
- Mariusz Rosinski
- Kazimierz Sosnowski

Przewodniczqca:
Cztonkowie:

dokonajakontroli realizacji zadan statutowych Miejsko- Gminnego Zakfadu Wodociqgowego
(zwanego w dalszej czqsci Zakfadem W o d o c i q g o w y m ) X o n ~ oprzeprowaclzmo
~
wsiedzitsieMiejsko-Gminnego Zaktadu Wodociqgowego w Serocku- ul. Nasielska 21, w obecnoici
Dyrektora Miejsko- Gminnego Zaktadu Wodociqgowego p. Leszka Btachnio oraz Gtownej
Ksiggowej p. Hanny Popielarz- Wyszynskiej.
Miejsko-Gminny Zaktad Wodociqgowy prowadzi dziaialnoid na podstawie ustawy
o finansach publicznych oraz statutu, stanowiqcego zatqcznik do uchwaiy Nr 399/XLV11/09
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 wrzeinia 2009 r. w sprawie przeksztatcenia- reorganizacji
Komunalnego Zaktadu Budietowego.
Miejsko- Gminny Zakiad Wodociqgowy jest
samorzqdowym zaktadem budietowym. Gtownym przedmiotem dziatania Zaktadu
Wodociqgowego jest zaopatrzenie gminy Miasto i Gmina Serock w wodq.
W celu wtasciwego funkcjonowania Zaktadu Wodociqgowego zostat opracowany i wdroiony
Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Zaktadu Wodociqgowego w Serocku. Regulamin
okresla zasady zarzqdzania i kierowania Zaktadem, zasady organizacji i strukturq
organizacyjnq, szczegotowy zakres zadan, podziat czynnosci oraz podlegtoSc stuibowq
pracownikow, organizacjq dziatalnoici kontrolnej oraz zasady prowadzenia dokumentacji,
ewidencjonowania i jej przechowywania.
Zaktadem Wodociqgowym zarzqdza dyrektor, ktory dziata w granicach petnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock (petnomocnictwo nr RMP.0113/85/09
z dnia 28 grudnia 2009r.). W Zaktadzie Wodociqgowym zatrudnionych jest 11osob.
Niejsko- Grninn)~Zakiad YVodoc~gowyy y k o n a j g l a n finansowy za 2015r.
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w nastqpujqcym zakresie:

PozostatoSt frodkow z roku 2014
Plan

PRZYCHODY OGOLEM

5 0690

Wpiywy z roznych optat

Wykonanie

% wykonania

2.181.873,OO 2.196.487,88

100,67

§ 0830 Wptywy z ustug

9 0920

Pozostate odsetki
§ 0970 Wpiywy 2 roinych dochodow

KOSZTY O G O ~ E M

9 3020

Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzen

5 4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikow
5 4040 Dodatkowe wynagrodzenia
roczne

5 4100

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

§ 4110

Sktadki na ubezpieczenia
spoteczne
Sktadki na Fundusz Pracy
Umowy zlecenia
Zakup materiatow i wyposazenia
Zakup energii
Zakup usiug remontowych
Zakup usiug zdrowotnych
Zakup usiug pozostatych
Opiaty z tytutu zakupu ustug
telekomunikacyjnych telefonii
komorkowej
Podroie siuibowe krajowe
Rozne opiaty i sktadki
Odpisy na zaktadowy fundusz
Swiadczeri socjalnych
Podatek od nieruchomo<ci
Koszty postqpowania sqdowego i
prokuratorskiego

5 4700

Szkolenia pracownikow nie
bedqcych cztonkami korpusu
stuzby cywilne

9 6070

Wydatki inwestycyjne Zaktadow
Budietowych

5 6080

Wydatki na zakupy i inwestycje
Samorzqdowych Zaktadow
Budietowych

lnne zmniejszenia
lnne zwiqkszenia

Stan Srodkow obrotowych na 31.12.2015r.

Zgodnie z uchwatq Nr 275/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada
2012r. w sprawie okreslenia zasad wptat do budzetu gminy Miasto i Gmina Serock planowanej
nadwyiki Srodkow obrotowych przez samorzqdowy zaktad budietowy, zaktad budietowy
wptaca do budietu gminy roinice miedzy faktycznym a planowanym stanem Srodkow
obrotowych. Na koniec 2015r. Zaktad Wodociqgowy osiqgnqt nadwyzke Srodkow obrotowych
w wysokoici 9.189,38zt1 ktore odprowadzit do budietu gminy Miasta i Gminy Serock.
Na koniec 2015r. liczba aktualnych odbiorcow wody wyniosia tpcznie 6487 podmiotow,
w tym w mieScie 1443, natomiast na wsi 5044. W 2015r. Zaktad Wodocipgowy sprzedat 724,4
tys, m3wody na terenie gminy Serock. Ponadto Zaktad dokonywat sprzedaiy wody poza teren
gminy. Odbiorcq byt Zaktad Budzetowy w Winnicy, do ktorego sprzedano 37,l tys. m3 wody.
NaleinoSci Miejsko-Gminnego Zaktadu Wodociqgowego w Serocku dotyczqce
odbiorcow zbiorowego zaopatrzenia w wode przedstawiajq siq nastepujqco:

Lp.

TreJC
I

1.
2.
3.

4.

I NaleinoSci ogotem ( d )
Odbiorcy z zalegloiciami
ogolem (szt.)
Naleznoici od odbiorcow z
zalegtoiciami powyiej 500zi (zl)
Pozostate naleznoici (zi)

I

/ 136.587.98

Uwagi

31 XI1 2015

31 XI1 2014
I

1 116.199,96

242

375

72.798,24

72.488,76

63.789,74

43.711,20

I

(
5.

6.

Odbiorcy z naleznoiciami
powyzej 500zl (szt.)
Wyslane upomnienia (szt.)

61

67

929 *

1424"

Naleinoici, ktore
powstaty z faktur
wystawionych w
miesiqcach XI-XI1

'wyslane w ciqgu
w 2014r.
**
wystane w ciqgu
201Sr.

I

7.

Naleinoici roztoione na raty
(~1)
8.
Odbiorcy o roz~ozonych
naleinoiciach na raty (szt.)
9.
Wniesione pozwy do sqdu (zt)
10. Wniesione pozwy do sqdu (szt.)
11. Przekazane do komornika (zi)

21.782,46

22.479,95

12

19

8.548,27

13.480,13

5
7.814,61*

3

3.680,67**

*

umorzone

postqpowanie
przez komornika na

. umorzone

kwotq 7.814,61zI
*

postepowanla
przez komornika na
kwote 3.680,67z1

- 12.

- 13.

14.
15.

Przekazane do komornika (szt.)
Wpis na hipoteke (zt)
Wpis na hipotekq (szt.)
Zamkniqte przytqcza (szt.)

4
5.706,40
2

0,OO
0

0

1

2

Zaktad Wodociqgowy zapewnia dostawe wody w oparciu o czternaicie stacji
wodociqgowy potqczonych w dwa uktady pracy naturalnie rozdzielone Jeziorem Zegrzynskim.
Nad jakofciq dostarczonej wody czuwajq stuiby Zaktadu, wykonujqce badania wody na
stacjach wodociqgowych oraz w wybranych punktach sieci wodociqgowej. Z zewnqtrz
kontrole nad jakoiciq wody sprawuje Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny, wykonujqc
niezaleine badania wody w punktach na terenie sieci wodociqgowej. CzqstotliwoSd
wykonywania badan oraz ich zakres reguluje Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia w sprawie
jakoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi. Badania jakogci wody- monitoring,
wykonywane sq raz na kwartat- monitoring kontrolny oraz raz do roku- monitoring
przeglqdowy. Na dzien przeprowadzania kontroli Zaktad Wodociqgowy do konca 2016 roku
posiada warunkowq zgode Sanepidu na pobor wody bez uzdatnienia ze stacji w Jadwisinie oraz
w Serocku przy ul. Puituskiej. Woda w tych stacjach posiada nieznaczne przekroczenia zelaza
i manganu.
W 2015 r. Miejsko- Gminny Zaktad Wodociqgowy wykonat nastepujqce inwestycje
i zakupy inwestycyjne:
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociqgowej Jachranka
Budowa sieci wodociqgowej Serock ul. Stoneczna Polana
Budowa sieci wodociqgowej Serock ul. Stodka
Budowa sieci wodociqgowej Serock ul. Btqkitna
Budowa sieci wodociqgowej Serock ul. K$dzierskich
Opracowanie dokumentacji technicznej wodociqgu i przytqczy
wodociagowych w Skubiance
Koncepcja docelowego zwodociqgowania gminy
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowq wodociqgu
w Serocku- ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieilnicza,
Koszykowa
Ogrodzenie stacji wodociqgowej Serock ul. Polna
Zakup zestawu hydroforowego- SUW Jachranka

11. Zakup
przepustnic
Socola
wraz
z
eletromagnetycznymi - SUW Jachranka
12. Zakup hydrantu H 2000
13. Zakup samochodow cieiarowych: Fiat Florino
Fiat Doblo

zaworami 9.473,OOzi
3.580,OOzi
34.258,gOzt
42.130,OOzi

RAZEM
Wnioski:
Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia funkcjonowanie i realizacje zadan statutowych
Miejsko- Gminnego Zaktadu Wodociqgowego w Serocku.
Komisja wnioskuje o rozwazenie wprowadzenia roinych taryf: dla gospodarstw
domowych oraz dziaiek rekreacyjnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
Na podstawie 9140 ust. 3 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock Dyrektor MiejskoGminnego Zaktadu Wodociqgowego w Serocku zostat poinformowany o przystugujqcym mu
prawie zgtaszania zastrzezen do faktow ujetych w niniejszym protokole oraz prawie ztozenia
pisemnych wyjasnien dotyczqcych nieprawidtowosci.
Dyrektor Miejsko- Gminnego Zakiadu Wodociqgowego oiwiadczyt, i e nie zgiasza
zastrzezen i nie zamierza sktadad wyjainieri na pismie.
Protokot sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:
1. Jolanta Kaczmarska
2. Gabriela Ksiqzyk

3. Stanistaw Krzyczkowski
4. Stawomir Osiwata

5. Mariusz Rosinski
6. Kazimierz Sosnowski

