
UCHWAŁA NR XV/195/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli w zakresie gospodarki finansowej i bieżącej działalności 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie, zgodnie z planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Bierutowie przyjętym uchwałą Nr V/37/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

Na podstawie art.18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 
z późn.zm.) oraz § 56 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz.U. z 2018r., poz. 5204), Rada Miejska 
w Bierutowie, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się protokół kontroli w zakresie gospodarki finansowej i bieżącej działalności Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Bierutowie, zgodnie z planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Bierutowie przyjętym uchwałą Nr V/37/19 z dnia 31 stycznia 2019r., który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Protokół kontroli 

 

w zakresie gospodarki finansowej i bieżącej Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Bierutowie, zgodnie z planem pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Bierutowie przyjętym uchwałą nr V/37/19 z dnia 31 stycznia 2019r. 

 

 

W terminie: od 19 września 2019r do 27 września 2019r. 

 

Przeprowadzonej w : Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bierutowie  przy ulicy 

Zielonej 4a, przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Bierutowie w składzie: 

 

1) Piotr Baranowski                          –  działającego na podstawie upoważnienia 

       Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 05.09.2019  w  zakresie kontroli 

gospodarki finansowej i bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Bierutowie, 

2) Józef  Ławniczak                           –  działającego na podstawie upoważnienia 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 05.09.2019  w  zakresie kontroli 

gospodarki finansowej i bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Bierutowie, 

3) Jakub Matuszczyk                          –  działającego na podstawie upoważnienia 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18.09.2019  w  zakresie kontroli 

gospodarki finansowej i bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Bierutowie, 

4) Mariusz Karakuła     –  działającego na podstawie upoważnienia 

      Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 05.09.2019  w  zakresie kontroli     

      gospodarki finansowej i bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w  

      Bierutowie, 

 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 19 września 2019r. do 27 września 2019r. obejmując 

następujące zagadnienia: 

 

1) Ustalenia ogólnoorganizacyjne, 

2) Wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 8 miesięcy 2019r., 

3) Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody w Bierutowie, 

4) Stan zadłużenia na koniec sierpnia 2019r. 
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Przebieg i wyniki czynności kontrolnych.  

 

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne  

 

Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie jest Pan Zbigniew Konefał, 

przez którego kierowana jednostka zgodnie z rozdz. II statutu  realizuje zadania w zakresie: 

 Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi. 

 Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. 

 Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 Zieleni gminnej i zadrzewień.  

 Zarząd cmentarzem komunalnym. 

 

Głównym księgowym jednostki jest Pani Agnieszka Ciura. 

 

II 1. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykorzystania przez ZGK dotacji przekazanej             

z budżetu gminy za okres pierwszych 8 miesięcy 2019 roku  i stwierdziła, że w rozliczeniu 

dotacji do utrzymania zasobów mieszkaniowych za okres od 01.01.2019r. do 31.07.2019r.:  

 Koszty działu mieszkaniowego wyniosły - 684.700,4 zł 

 Przychody z czynszu mieszkań komunalnych – 484.071,86 zł 

 Przekazana dotacja od Miasta i Gminy Bierutów – 140.000,00 zł 

Pomimo dotacji brakująca różnica na dzień 31.07.2019r wyniosła 60.628,61 zł. 

 

Ponadto w kontekście przychodów z czynszu mieszkań komunalnych i wielkości dotacji 

potrzebnej do pokrycia kosztu działu mieszkaniowego komisja dokonała przedstawionych 

przez ZGK analizy należności za czynsz na dzień 30.06.2019r.: 

 indywidualne lokale użytkowe własnościowe  – 4.192,31zł 

 indywidualne lokale użytkowe komunalne    – 4.427,38 zł 

 lokale mieszkalne własnościowe     – 63.089,90 zł 

 lokale mieszkalne socjalne     – 68.089,90 zł 

 lokale mieszkalne komunalne     – 436.269,64 zł 

 pomieszczenia garażowe     – 3.767,33 zł 

 pomieszczenia gospodarcze i piwnice   – 18.639,27 zł 

 dzierżawy terenu      – 4.691,90 zł 
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 zaległości zasądzone      – 585.360,26 zł 

 postępowanie sądowe sporne     – 8.167,01 zł 

 Razem:           - 1.197.417,58 zł 

 

W okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r zakład wystawił 163 sztuk wezwań. W w/w 

zestawieniu zostały wymienione wszystkie zaległości z poprzednich lat działalności zakładu. 

 

2. W rozliczeniu dotacji do cen dostarczania wody i wywozu nieczystości płynnych za okres 

01.01.2019r do 31.08.2019r. komisja dokonała następującej analizy: 

 Rozprowadzenie wody dla odbiorców wg taryfy dla Grupy I : 184.135,20 m3 

 Dopłata netto do 1m3 wody: 0,28zł 

 184.135,20m3 x 0,28zł/m3 = 51.557,86 zł 

 Przekazana  dotacja od Miasta i Gminy Bierutów: 46.666,67 zł 

 Brakująca różnica: 4.891,19 zł 

 Odbiór nieczystości płynnych 5.252,03m3 

 Dopłata netto do 1m3 nieczystości płynnych: 7,46zł 

 5.252,03m3 x 7,46zlł/m3 = 39.180,14 zł 

 Przekazana  dotacja od Miasta i Gminy Bierutów: 33.333,33 zł 

 Brakująca różnica: 5.846,81 zł 

 

III. Zgodnie z dostarczonymi przez ZGK informacjami dot. funkcjonowania Stacji 

Uzdatniania Wody w Bierutowie komisja ustaliła: 

Stacja Uzdatniania Wody w Bierutowie działa na podstawie decyzji starosty oleśnickiego 

SR.6341.26.2014 z dnia 13 maja 2014r. dotyczącej pozwolenia wodno-prawnego na 

szczególne korzystanie z wód . Stacja posiada trzy studnie głębinowe o głębokości 42m każda. 

Wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 126m3/h i 2540m3/d. Pozwolenia ważne jest do 30 

kwietnia 2034 roku. 

Stacja ta zaopatruje w wodę mieszkańców: Bierutowa, Solnik Małych, Karwińca, Kijowic, 

Kruszowic, Paczkowa, Zawidowic i Zbytowej, natomiast projektowana była bez 

uwzględnienia mieszkańców: Kruszowic, Paczkowa, Zawidowic i Zbytowej. 

W bieżącym roku zostaną  zlecone następujące prace:  

 naprawa pomiaru wody w zbiorniku wody uzdatnionej, 

 rozbudowa systemu sterowania załączeniem i wyłączeniem pomp głębinowych oraz 

zmiana sposobu ich zasilania, 
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 uzależnienie ciśnienia wody od poziomu wody na wieży ciśnień, 

 zakup układu pomiarowego do monitorowania poziomu wody w studniach, 

 we własnych zakresie ZGK realizuje wymianę złóż  filtracyjnych w trzech filarach oraz 

doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego włazu i wnętrza studni nr 

5z. 

 W bieżącym roku został wykonany kapitalny remont budynku agregatu 

prądotwórczego i pomieszczenia chlorowni. 

 

Zakład  we własnym zakresie dokonuje dwa razy do roku analizy jakości wody i posiada 

odpowiednia świadectwa jakości. 

 

IV. Stan zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie wobec dostawców, na 

dzień 31.08.2019r wynosił 11.561,92 zł. Ponad to zakład na bieżąco realizuje płatności i nie 

wykazuje zadłużenia. 

 

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali: 
 

1) Pan Zbigniew Konefał 

2) Pani Agnieszka  Ciura 

 

Wnioski zespołu kontrolującego 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bierutowie po zapoznaniu się z dokumentacją i 

wysłuchaniu  wyjaśnień  dyrektora Zakładu, pozytywnie ocenia  pracę i realizację  zadań  

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie z uwagami. 

 

 

Zalecenia zespołu kontrolującego 

 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bierutowie udziela 

następujące zalecenia: 

 

 W celu zapewnienia odbiorcom stałej i przejrzystej dopłaty zaleca się dotację za 1m
3
 

dostarczanej wody i odprowadzanych nieczystości płynnych, 

 Opracowanie, analiza oraz wdrożenie skutecznych środków w celu polepszenia 

ściągalności należności za czynsz, w celu zbilansowania kosztów i przychodów z 

pobieranych przez ZGK czynszów, 

Id: B75219DF-7A19-4AD5-9519-F30EF7C98280. Podpisany Strona 4



 W celu zapewnienia uzdatniania wody na odpowiednim poziomie w Stacji 

Uzdatniania Wody w Bierutowie, przy rozbiorze wody nie przekraczającym 

1500m3/dobę, zaleca się rozważenie rozbudowy galerii filtrów i rozbudowę 

zbiorników magazynowych wody. 

 

 

Pouczenie 

Zgodnie z § 52 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Bierutów Kierownik jednostki kontrolowanej 

może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych 

nieprawidłowości, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja Rewizyjna do 

uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, może odnieść 

się na piśmie w terminie 7 dni lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.  

 

Protokół przygotowano 14.11.2019r. 
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