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Treść wniosku - interpelacji Sposób realizacji
W odpowiedzi na pismo Pana Radnego, dotyczące organizacji dni otwartych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Koninie informuję, że Dzień Otwarty
PWiK pn. „Biba na Oczyszczalni,” zorganizowany w dniu 28 sierpnia 2015 r. jest elementem
promocji Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina –
etap II”. Projekt ten jest elementem wieloletniego Planu Inwestycyjnego PWiK na lata 20122016, zatwierdzonego w dniu 23 maja 2012 r. Uchwałą nr 357 Rady Miasta Konina. W ramach
Projektu realizowane są ważne dla mieszkańców Konina inwestycje, tj. modernizacja i
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg oraz termomodernizacja obiektów Oczyszczalni
Kanalizacji sp. z.o.o w Koninie
wraz z instalacją pompy ciepła, renowacja 12,9 km kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji w
podjęło się organizacji dni otwartych
rejonie ulicy Mokrej oraz zakup 2 szt. specjalistycznych pojazdów do hydrodynamicznego
pn. „BIBA NA OCZYSZCZALNI”.
czyszczenia kanałów sanitarnych. Efektem poczynionych inwestycji jest poprawa jakości usług w
Organizowanie tego typu imprez przez
zakresie gospodarki ściekowej. Wszystkie wymienione zadania inwestycyjne zostały
przedsiębiorstwo, które jest jedynym
sfinansowane przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
dostawcą usług dostawy wody i
Infrastruktura i Środowisko, w związku z tym na Beneficjenta, którym jest PWiK Sp. z o.o. w
odprowadzania ścieków na terenie
Koninie, został nałożony obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,
Konina budzi moje wątpliwości. W
dotyczących Projektu. Zasady prowadzenia tych działań określa m.in. Rozporządzenie Rady
związku z powyższym proszę o
(WE) 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 (art. 2-10 rozporządzenia
podanie kosztów tego przedsięwzięcia
wykonawczego). Na ich podstawie zostały wydane stosowne dokumenty krajowe, które określają
i źródeł jego finansowania.
wytyczne prowadzenia działań promocyjnych w ramach POIiŚ, m.in. wytyczne Ministra
Jednocześnie chce zapytać czy koszty
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Działania informacyjne przyczyniają
promocji spółki, publikacji tekstów
się do poprawy powszechnej znajomości udziału środków Unii Europejskiej w projektach
sponsorowanych i pikników mają
realizowanych w ramach POIiŚ, a wykonawca działań promocyjnych został wyłoniony zgodnie z
wpływ na ceny i stawki opłat za wodę
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Protokół wyboru Wykonawcy oraz informacje dotyczące
i ścieki. Taka praktyka byłaby
promocji Projektu są dostępne na stronie Beneficjenta, www.pwik-konin.com.pl , w zakładce
oczywistym przejawem nadużywania
Przetargi i Fundusze Unijne. Obligatoryjne koszty działań promocyjnych są kosztami
pozycji monopolisty i przykładem
kwalifikowanymi Projektu i wpływają na wzrost bezzwrotnej dotacji, co pozwala realizować
nieuczciwego windowania cen za
projekty przy maksymalnym udziale funduszy europejskich. Dzięki prowadzonym przez PWiK
wodę i ścieki.
działaniom inwestycyjnym, mieszkańcy Konina unikną płacenia wysokich kar za korzystanie ze
środowiska, które zostaną nałożone na samorządy, które nie spełnią wymogów Dyrektywy
91/271/EWG, a średni wzrost cen za dostawę wody i odbiór ścieków jest niższy od prognoz
zatwierdzonych w 2012 roku (Uchwała Rady Miasta Konina nr 357). Wniosek taryfowy na
2015/2016 oraz taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od
dnia 01.03.2015. do dnia 29.02.2016 r. zostały przedstawione i przyjęte przez Rade Miasta
Konina w dniu 21 stycznia 2015 r.

