PROTOKÓŁ nr 10/2016
z posiedzenia

Komisji do spraw majątku spółek miejskich
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 22 czerwca 2016 roku
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i na
nim przewodniczył Pan Roman Korczyński Przewodniczący Komisji, który powitał
wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych
na drukach:
 Nr 246 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka
z organiczną odpowiedzialnością na lata 2016 -2020.
 Nr 247 w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen
i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjętyjednogłośnie
Ad.1. Protokół nr 8 z posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. (6 Radnych za, 0
przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu).
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Roman Korczyński poprosił Pana Leszka Trzeciaka
Prezesa Spółki Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. o przedstawienie projektów uchwał
zawartych na drukach:
Nr
246
w
sprawie
uchwalenia
wieloletniego
planu
rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z organiczną
odpowiedzialnością na lata 2016 - 2020. Pan Leszek Trzeciak poinformował, że Rada
Miejska podjęła uchwałę zezwalającą spółce na przystąpienie do opracowania
dokumentacji na realizację III etapu modernizacji. Radny Ryszard Fałek zapytał jaki
jest kosz tej dokumentacji. Pan Leszek Trzeciak odpowiedział, że na stworzenie
dokumentacji spółka otrzymała środki unijne w wysokości 80% dofinansowania,
a koszt dokumentacji wynosił 4 000 000,00 zł. Plan określa m.in.: planowany zakres
usług wodociągowo - kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne,
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków, nakłady
inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych
inwestycji. Radny Ryszard Fałek zapytał jak dużo zostało jeszcze dzielnic, w których
należy zmodernizować sieć wodociągową. Pan Leszek Trzeciak odpowiedział, że
już nie wiele pozostało takich miejsc. Przewodniczący Komisji Roman Korczyński

zarządził głosowanie. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku
Nr
246
w
sprawie
uchwalenia
wieloletniego
planu
rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z organiczną
odpowiedzialnością na lata 2016 - 2020. (6 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących
się). Opinia nr 4 stanowi załącznik do protokołu.
- Nr 247 w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Wodociągi
Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Pan Leszek Trzeciak poinformował Członków Komisji,
że taryfa opłat za wodę zostanie podniesiona o 7,5%. Podniesienie taryfy podyktowane
jest wzrostem kosztów jakie spółka ponosi. Głównym kosztem jest amortyzacja, która
wzrośnie w stosunku do lat poprzednich o około 5 000 000,00 zł. Pan Leszek
Trzeciak dodał, że spółka zakończyła realizację projektu dotyczącego amortyzacji,
którego wartość wyniosła 250 000 000,00 zł netto a brutto 305 000 000,00 zł. Kredyty
zaciągnięte na realizację tego projektu zostaną spłacone do 2024 roku.
Przewodniczący
Komisji
Roman
Korczyński
zapytał
o
różnice
w wysokości podwyżek w stosunku do poprzedniego projektu uchwały. Pan Leszek
Trzeciak odpowiedział, że zostały zmniejszone środki na przeprowadzenie remontów
oraz na koszty związane z energią. W związku z wyczerpaniem pytań
Przewodniczący Komisji Roman Korczyński zakończył dyskusję
zarządził
głosowanie.Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku (6
Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujących się). Opinia nr 4 stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 3. Radny Mirosław Rejczak zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji
zostało poświęcone Spółce Radpec.
Więcej spraw nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Roman Korczyński

