Protokół
z obrad komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 18 maja 2016 r.
=============================================================


Tryb zwołania: zgodnie z planem pracy komisji
 Zwołujący: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kamil Kowalik
 Porządek obrad:
Zaopiniowanie Projekt nr 70 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Frekwencja Radnych: 4 obecnych, 1 nieobecna
Obecni członkowie komisji:
1. Kamil Kowalik
2. Waldemar Żak
3. Monika Pawlik
4. Patryk Trybulec
Nieobecna
1. Patrycja Juszczyk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USTALENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA
Komisja pozytywnie zaopiniowała Projekt nr 70
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PRZEBIEG OBRAD
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i jej uzasadnieniem. Zgodnie z projektem uchwały
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czeladź, zatwierdzonych Uchwałą Nr XI/170/2015 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.05.2015r., na okres od dnia 01.07.2016r. do dnia 31.12.2016r.
Kamil Kowalik- otworzenie komisji.
Z-ca Prezesa ZIK- złożono wniosek o przedłużenie obecnej taryfy. Zależy nam na transparentronści.
Taryfy nie były zgodne z rokiem obrachunkowym więc była rozpiętość 2 miesięcy. Zrobiono analizę
i wnioskujemy by taryfy nie ulegały zmianie.
Kamil Kowalik- jaki zespół pracowała nad tą analizą.
Z-ca Prezesa ZIK- zespół składający się z pracowników ZIK. Wyliczono, że możemy pozwolić sobie na
utrzymanie obecnych stawek. Obowiązująca taryfa pozwala na realizację inwestycji wiec nie chcemy
obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami.
Kamil Kowalik- czy nie lepiej podnosić taryfy małymi kroczkami zamiast po kilku latach drastycznie?
Z-ca Prezesa ZIK- trudno wyrokować jak będą się kształtowały ceny za ścieki w przyszłym roku a to
nie zależy od nas tylko od odbiorcy ścieków.
Kamil Kowalik- jakie inwestycje będziemy mogli zrealizować nie podnosząc taryfy?
Z-ca Prezesa ZIK- zrealizujemy wszystko co zostało ujęte w WPF.
Kamil Kowalik- czy będziemy robili własne studnie?
Z-ca prezesa ZIK- nie , to ogromne koszty i brak gwarancji realizacji zakładanych rezultatów.
Kamil Kowalik- mamy dwa czynniki jaka będzie kwota brutto 12,84 jest netto. Studnia na ul. Szpitalnej
jest zamknięta dlaczego ?
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Z-ca Prezesa ZIK- jest w naprawie.
Waldemar Żak- czy ilość wody do mieszania i zmiany twardości będzie zwiększana.
Z-ca Prezesa ZIK-

jest zmiękczanie Wdą z GPW 18%

Mamy niski wskaźnik strat, mamy stałe monitorowanie wycieków, będziemy chcieli zakupić urządzenie
do monitoringu i zdalne wprowadzenie odczytów.
Waldemar Żak- obecnie ZIK wymienia wodomierze , czy one mają możliwości radowego odczytu?
Z-ca Prezesa ZIK-

tak.

Głosowanie za projektem Nr 70
Głosów „Za” - 4
Głosów „przeciw” – 0
Głosów „wstrzymujących się „ – 0
Obecnych w trakcie głosowania – 4Ropzstrzygniecie- pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały.
Kamil Kowalik- zamykam posiedzenie komisji.

Prowadzący obrady
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Kowalik
Protokolant Katarzyna Gierat

W ZAŁACZENIU:
1.Lista obecności



Protokół został napisany, dnia: 06.06.2016
Protokół został umieszczony w BIP, dnia: ………………………
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