
1. Jaki jest udział poszczególnych gmin w związku.
Statut nie określa udziału gmin w związku, jednakże zgodnie z opinią Radcy prawnego gminy
uczestniczą w pokrywaniu kosztów działalności związku związanych z wykonywaniem
wspólnych zadań publicznych – proszę o informację jak jest to ustalone w Wałbrzyskim
Związku Wodociągów i Kanalizacji.
Ponadto zgodnie ze statutem majątek związku tworzą:
- mienie niepodzielne Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
- mienie wniesione przez gminy
- mienie nabyte przez związek w wyniku własnej działalności
- dochody związku.
Gminy tworzące Związek nie uczestniczą w pokrywaniu kosztów  działalności związanych z
wykonywaniem wspólnych zadań publicznych, nie uiszczają również żadnych opłat na rzecz
Związku.
- mienie niepodzielne określone na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990 r. - przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
przyjęte przez utworzony w 1991 r. Wałbrzyskim Związek Wodociągów i Kanalizacji po
zlikwidowanym wówczas Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w latach
2002-2003 zostało aportami wniesione do utworzonej w 2002 r. Spółki pn. Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i objęte przez WZWiK udziałami
o wartości 101 000 000,00 zł. WZWiK jest 100% właścicielem Spółki. – wartość
122 531 219,32 zł.

           – mienie wniesione przez gminy – członków Związku, wartość – 79 876 090,81 zł,
           - mienie WZWiK (pozostały) – wartość 290 087,76 zł,
           – majątek wytworzony w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków

w Wałbrzychu” zrealizowanego w ramach Funduszu Spójności – wartość 300 328 876,88 zł.

2. Kto faktycznie jest właścicielem majątku związanego z prowadzeniem działalności wodno-
ściekowej Związek czy spółka? Majątek o jakiej wartości jest własnością związku na koniec
2014r.? Kto jest właścicielem majątku wybudowanego w ramach inwestycji „Oczyszczanie
ścieków w Wałbrzychu”?
Związek jest właścicielem majątku związanego z prowadzeniem działalności wodno-
ściekowej, Wartość majątku na koniec 2014 roku wynosi  380 495 055,45 zł. Właścicielem
wybudowanego w ramach inwestycji „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” jest WZWiK.

3. Czy w wydatkach bieżących uwzględniono wydatki związane z wykupem obligacji? (wysokość
pozycji 15.2 w WPF sugeruje, że wydatki obejmują wyłącznie obsługę długu, tj. odsetki) –
związek zaplanował, że od 2016r. dochody będą równe wydatkom, zatem jeśli z dochodów
będzie tworzona rezerwa na rachunku przychodów na wykup obligacji i w wydatkach nie jest
uwzględniony wykup obligacji, to z czego zostaną pokryte wydatki stanowiące różnicę
pomiędzy dochodami a wysokością rezerwy? Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi
czy kwoty wykupu obligacji są uwzględnione w wydatkach oraz z czego zostaną pokryte
wydatki stanowiące różnicę pomiędzy dochodami a wysokością rezerwy na rachunku
przychodów.



Dane zawarte w WPF są danymi szacunkowymi zawierającymi wstępne prognozy rozchodów.
W wydatkach uwzględnione są wartości związane z obsługa długu, natomiast na moment
sporządzania WPF wykup obligacji został wykazany jako rozchody. WPF zostanie
zaktualizowany w najbliższym czasie, po uzgodnieniu z RIO.  Źródłem wykupu obligacji będą
częściowe dochody własne WZWiK z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków.

4. Jaka jest odpowiedzialność poszczególnych gmin za dług związku – jeśli nie ma
odpowiedzialności to co się stanie w przypadku podjęcia decyzji przez gminę o wystąpieniu
ze związku w trakcie trwania programu emisji (zabiera majątek i przypisany do niego dług?
Jeśli dług pozostaje w związku a majątek zostanie zabrany i tym samym będą niższe dochody,
to co będzie źródłem wykupu obligacji i spłaty odsetek?)

Gminy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dług związku. W przypadku wystąpienia
członka za Związku zwraca mu się wniesiony majątek o ile nie pogarsza to korzystania z
pozostałych urządzeń Związku. W takim przypadku rada gminy, która występuje ze Związku
ma obowiązek przedłożyć Związkowi zasady dalszego korzystania przez Związek z obiektów i
urządzeń znajdujących się na terenie tej gminy (§ 35 Statutu WZWiK).

5. W 2015r. związek ma zapłacić spółce wodno-ściekowej 16,9 mln zł w ramach zawartego
porozumienia – co będzie źródłem spłaty tego zadłużenia? czy związek ma utworzoną
rezerwę na powyższą zapłatę?

Odpowiedzi już udzielono i zamieszczono na stronie internetowej WZWiK.

6. Dlaczego od 2016r. planowane jest zmniejszanie się dochodów związku (w objaśnieniach do
WPF wskazano, że zaplanowano wzrost liczby użytkowników oraz wzrost cen wody i ścieków;
w 2015r. dochody z usług gospodarki ściekowej i ochrony wód mają wynieść 91,0 mln zł)

Odpowiedzi już udzielono i zamieszczono na stronie internetowej WZWiK.

7. W 2015r. zaplanowano sprzedaż części sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz
kolektora sanitarnego – w odpowiedziach związek wskazuje, że jest to zwrot nakładów
poniesionych w obcy środek trwały – proszę o wyjaśnienia co to za inwestycja; majątek
wodno-ściekowy nie należy w całości do związku? Kto ma zapłacić?

W ramach zawartego Porozumienia z dnia 12.06.2012 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych, a
WZWiK dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej i budowy odcinka kanalizacji sanitarnej
w ul. 11- go Listopada w Wałbrzychu oraz kolektor sanitarny doprowadzający ścieki do
„Oczyszczalni ścieków w Jugowicach” z obszarów gminy Walim, Jedlina i Głuszyca
informujemy, że WZWiK poniosło nakłady finansowe w obcym środku trwałym (majątek
WPWiK).

8. Czy jest możliwe pozyskanie opinii RIO do aktualnego WPF, budżetu na 2015r. i możliwości
wykupu obligacji?



Opinia RIO do projektu budżetu i WPF na 2015 rok została zamieszczona na stronie
internetowej WZWiK, natomiast na opinię w sprawie możliwości wykupu obligacji nadal
oczekujemy.

9. Czego dotyczą wydatki majątkowe w latach 2016-2020 – proszę o szczegółową informację.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych. Nie
posiadamy szczegółowej analizy – wartości przedstawione w WPF są wartościami
szacunkowymi.

10. Proszę o podanie Wskaźnika dostępności cenowej dla okresów historycznych oraz
prognozowanych oraz informację czy jeśli wskaźnik przekroczy 3% to gminy zobowiążą się do
dopłat do taryf.

Wysokość taryf za wodę i ścieki są ustalane na rok na podstawie bieżących kosztów
działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2005 r. (Dz.U. Nr
127  z  2006  r,  poz.885  i  886  z  póź.zm.),  które  mówi  o  tym  że  przychody  w  całości  muszą
pokrywać koszty działalności. Gminy mogą zastosować dopłaty dla mieszkańców, lecz nie
zmienia to w żadnym przypadku sytuacji Związku.

11. Jakie istotne składniki majątku trwałego składają się na pozycję wykazaną w aktywach jako
II.1.b) budynki, lokale i budynki inżynierii lądowej i wodnej (przykładowo w 2013 roku było to
70,4 mln. pln)?
Jest to majątek własny WPWiK, w tym wniesiony aportami z WZWiK.


