
1. Jaki jest dokładny zakres zadań WPWiK? (prowadzi całość działalności, a WZWiK
pełni tylko funkcje administracyjne? Jakie to funkcje?)

WPWiK prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń służących do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W szczególności zapewnia
ciągłość dostaw poprzez wykonywanie napraw, usuwanie awarii itp. zgodnie z § 6
Porozumienia zawartego w dniu 30.12.2011 r. WZWiK nie pełni roli administracyjnej. Do
zadań Związku należy zbiorowe zaopatrywanie mieszkańców wodę i odprowadzanie ścieków,
co czyni za pomocą powołanej przez Związek spółki prawa handlowego. Realizuje nowe
inwestycje zgodnie z planami rozwojowymi poszczególnych gmin oraz sprawuje nadzór
właścicielski nad WPWiK Sp.  z o.o.

2. Czy planowane są kolejne zmiany/przeniesienia obszarów odpowiedzialności z
WPWiK do WZWiK lub odwrotnie?

Na dzień dzisiejszy nie.

3. Na jakiej zasadzie oblicza się kwotę należną WPWiK z tytułu zapłaty za usługi (np.
budżetowane 53 mln zł w 2015 roku)? Jak wygląda sposób rozliczeń WZWiK z
WPWiK? WPWiK wystawia faktury za każdą wykonaną usługę czy może rozliczenia
objęte są np. umową ramową, na podstawie której WPWiK wykonuje przez dany okres
pewien zakres obowiązków otrzymując za to zryczałtowaną opłatę?

Zgodnie z zawartym w dniu 30.12.2011 r. Porozumieniem kwotę należną dla WPWiK ustala
się na podstawie kosztów zrealizowanych zadań przez Spółkę na rzecz Związku z poprzedniego
miesiąca z uwzględnieniem zdarzeń gospodarczych jakie mogą wystąpić w miesiącu bieżącym.
Wystawiane przez Spółkę faktury mają charakter zaliczkowy, natomiast ostateczne rozliczenie
faktycznie poniesionych przez Spółkę kosztów następuje raz w roku. Spółka przedkłada
Związkowi szczegółowe dane o kosztach, które zostały przyjęte jako podstawa do określenia
wysokości faktur. Do budżetu przyjmuje się wysokość kosztów z poprzedniego roku, które
faktycznie poniosła Spółka, powiększone o podatek VAT.

4. Czy WPWiK zajmuje się także budową kanalizacji? Dlaczego WZWiK ogłasza
przetargi na budowę zamiast robić to siłami WPWiK – brak parku maszynowego?

WPWiK wykonuje roboty budowlano - montażowe. Jednak niektóre prace wymagają użycia
specjalistycznego sprzętu, którego zakup dla potrzeb jednej czy dwóch inwestycji jest
nieuzasadniony. Ponadto zatrudnienie w WPWiK, zostało zoptymalizowane dla potrzeb
utrzymywania sieci wod-kan i prowadzenia eksploatacji. Wykonywane są zadania zlecone
przez Związek (in house), w przypadku kiedy oba podmioty uznają takie rozwiązanie za
uzasadnione kosztowo i organizacyjnie.

5. Jaki poziom dochodów z gminy Marciszów osiągnięto w 2014 roku? Jak teraz
wyglądają te relacje – WZWiK eksploatuje ujęcia, do których roszczenia ma Marciszów
i Marciszów jednocześnie kupuje wodę od WZWiK?

Eksploatację prowadzi Spółka, nie Związek. Spor jest na tle własnościowym pomiędzy gminą
a Związkiem. Woda jest dostarczana przez Związek, a obciążani są mieszkańcy i gmina.
Poziom dochodów z gminy Marciszów wynosi 402 923,05 zł.



6. Jaka jest przyczyna planowanego w 2016 roku spadku dochodów bieżących (z 100 do
86 mln)?

Zwiększone prognozy dochodów w roku 2015 związana jest przede wszystkim z planowanym
wzrostem użytkowników sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, co skutkować będzie wzrostem
dochodów bieżących z tytułu usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania
ścieków na terenie działania WZWiK. Natomiast przyjęte w WPF prognozy dochodów na lata
2016 - 2029 są szacunkowe, opracowane na podstawie analizy wykonania budżetu z
uwzględnieniem zmniejszającego się zadłużenia i związanych z nim wydatków ponoszonych
na obsługę długu.

7. Sprzedaż majątku – 5,315 tys zł w 2015 roku. (Sprzedaż sieci wodociągowej i budowa
kanalizacji sanitarnej i kolektora sanitarnego). Dlaczego WZWiK sprzedaje te składniki
majątku? Kto jest kupującym (gminy?)?

Następować będzie zwrot poniesionych przez Związek nakładów w obcym środku trwałym.
Modernizacji była sfinansowana przy współudziale środków unijnych, które Związek otrzymał
w ramach Funduszu Spójności.

8. Kolumna 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w 2015 roku: 7,140 tys zł. z
czym związana jest ta pozycja?

Dane zawarte w WPF w poz. 5.2 są danymi szacunkowymi zawierającymi wstępne prognozy
rozchodów. Uzupełnieniem do poz. 5.2 są poz. 15.1 – 15.2.

9. Kolumna 14.3. Wydatki zmniejszające dług w 2015 roku 16,900 tys zł. – z czym
związana jest ta pozycja?

Kwota dotyczy rozliczeń wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy Związkiem i
Spółką dotyczących 2012 roku, w ramach zawartego w dniu 30.12.2011 r. Porozumienia.

10. Zestawienie dochodów uzyskanych ze świadczenia usług z podziałem na gminy na
koniec 2014 roku.

Gmina Dochody 2014 rok
(netto)

Wałbrzych 53 901 455,17
Szczawno Zdrój 3 389 624,02
Głuszyca (w tym Grzmiąca, Sierpnica) 2 310 925,59
Jedlina Zdrój 1 659 334,66
Boguszów-Gorce (w tym Nowy Lubominek) 4 345 437,76
Stare Bogaczowice (w tym Struga, Gostków, Nowe
Bogaczowice, Lubomin, Chwaliszów, Jabłów, Cieszów)

976 069,32

Walim (w tym Dziećmorowice, Jugowice, Zagórze Sl., Nowa
Wieś, Olszyniec, Michałkowa)

1 078 245,79



Marciszów (w tym Sędzisław, Ciechanowice, Nagórnik,
Wieściszowice, Dębrznik, Ptaszków)

402 923,05

Czarny Bór (w tym Grzędy, Jaczków) 1 001 434,48
Świebodzice (w tym Ciernie) 3 414 417,74
Gorzeszów 9 831,76
Unisław Śląski 79 278,51
Rybnica Leśna 22 126,51
Kamionka 9 614,58
Razem 72 600 718,94


