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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI KOMUNALNEJ
„DORZECZE BIAŁEJ” SP. Z O.O.
w TUCHOWIE
ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( DZ.U.
nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Zarząd Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
w Tuchowie przedstawia sprawozdanie z działalności za rok obrachunkowy 2018.

Zarząd Spółki

Rzepiennik
Strzyżewski
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000218925 - Kapitał zakładowy: 58 019 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825
Tuchów

Ciężkowice

Ryglice

I. Nadzór i Zarząd przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym:
Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację pracy władz, określa:
- Akt notarialny zawiązujący Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością (w tym umowa
Spółki),
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Regulamin Zarządu,
- Kodeks Spółek Handlowych.
Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu, który działa w oparciu
o powyższe akty oraz o regulamin zarządu.
Zgromadzenie Wspólników w skład którego wchodzą włodarze gmin:
Pan Magdalena Marszałek – Burmistrz Tuchowa,
Pan Paweł Augustyn– Burmistrz Ryglic,
Pan Zbigniew Jurkiewicz – Burmistrz Ciężkowic,
Pan Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Do wyborów samorządowych, które odbyły się w październiku i listopadzie 2018 roku Gminę
Tuchów reprezentował Burmistrz – Pan Adam Drogoś natomiast gminę Ryglice – Burmistrz –
Pan Bernard Karasiewicz.
W 2018 r. odbyło się pięć posiedzeń Zgromadzenia Wspólników w dniach: 19 lutego 2018 r.,
20 czerwca 2018 r., 17 października 2018 r. - przed notariuszem, 28 listopada 2018 r., 19
grudnia

2018

r.,

podjęto

szesnaście

uchwał

w

tym

jedna

uchwała

dotycząca

dokapitalizowania spółki. Uchwałę podjęto 17 października 2018 r. oraz jedna dotycząca
zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
Pan Kazimierz Fudala – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Anita Sajdak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Piotr Bandyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Partyńska – Duchnik – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Rak – Wachowska.
W 2018 r. odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 26 styczeń 2018 r.,
16 kwiecień 2018 r., 7 czerwiec 2018 r., 17 wrzesień 2018 r., 3 grudzień 2018 r. Podjęto
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jedną uchwałę na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r., trzy uchwały w dniu 7 czerwiec
2018 r.
19 grudnia 2018 roku Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie
powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pani Katarzyny Rak
Wachowskiej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Zarząd jednoosobowy Sławomir Jędrusiak.
Do dnia 31.01.2018 Zarząd realizował swoje zadania w oparciu o zawartą umowę, o pracę
która została rozwiązana za porozumieniem stron. Od 01.02.2018 Prezes Zarządu wykonuje
swoje działania na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarzadzania zawartej w
oparciu o ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami i podjęte w jej oparciu uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej
Spółki. W oparciu o zawarty kontrakt Zarząd zobowiązany jest do realizacji celów
zarządczych. Realizacja celów podlega ocenie Rady Nadzorczej.
Prokurenci
Justyna Nowakowska – Dyrektor Administracyjno – Ekonomiczny,
Tomasz Bernal – Dyrektor Techniczny Spółki,
Agnieszka Gaj – Dyrektor Inwestycji i Rozwoju.

II. Przedmiot działalności Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o.
w Tuchowie.
1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/,
2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD 37.00.Z/,
3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne / PKD 38.11 .Z/,
4) Zbieranie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.12.ZJ,
5) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne/PKD 38.21.Z/,
6) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych /PKD 38.22.Z/,
7) Demontaż wyrobów zużytych /PKD 38.31 .Z/,
8) Odzysk surowców z materiałów segregowanych /PKD 38.32.Z/,
9) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami /PKD 39.00.Z/,
10) Realizacja

projektów

budowlanych

związanych

ze

wznoszeniem

budynków

/PKD 41.10.Z/,
11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/
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12) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej / PKD 42.91 .Z/,
13) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane /PKD 42.99.Z/,
14) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
/PKD 43.22.Z/,
15) Transport drogowy towarów /PKD 49.41.Z/,
16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,
17) Pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20.B/,
18) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek /PKD 77.11.Z/,
19) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
/PKD 77.12.Z/,
20) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /PKD 77.32.Z/,
21) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81.30.Z/,
22) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 96.09.27/.
III.

Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie.

Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp. z o.o. powstała w 2004 r. Na początku swojej
działalności wykonywane były zadania w zakresie przygotowania projektów rozbudowy
infrastruktury wod – kan, oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie
ze środków Funduszu Spójności. Od maja 2008 r. przejęto zadania realizowane przez
zlikwidowany Zakład Usług Komunalnych w Tuchowie. Od stycznia 2010 roku rozpoczęto
działalność również na terenie Gmin Ryglice i Ciężkowice po przyjęciu w formie aportu
majtku wodnokanalizacyjnego tych gmin.

Od końca 2013 r. rozpoczęto działalność na

terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w oparciu o majątek wytworzony w realizowanym
projekcie inwestycyjnym.

W maju 2010 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Krakowa Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu
Czysty Dunajec” współfinasowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013. Łącznie, w ramach zrealizowanego Projektu wykonano ok. 185 km sieci
kanalizacyjnej i ponad 130 km sieci wodociągowej. Dodatkowo przebudowano i rozbudowano
3 oczyszczalnie ścieków: w Tuchowie, Bogoniowicach, Ciężkowicach, 2 stacje uzdatniania
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wody: w Lubaszowej i Ciężkowicach oraz zlikwidowano dwie oczyszczalnie ścieków:
w Ryglicach (zlikwidowana w 2013 r.) i w Zalasowej (zlikwidowana w 2014 r.).
28 czerwca 2016 r. Spółka przedstawiła do Instytucji Wdrażającej (IW) WFOŚiGW
w Krakowie potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego dla oczyszczalni ścieków
w Tuchowie, Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz dla stacji uzdatniania wody w Lubaszowej
i Ciężkowicach. Natomiast w grudniu 2016 r. przedłożono dokument potwierdzający
osiągnięcie efektu ekologicznego wskaźnika rezultatu jako liczby podłączonych mieszkańców
do sieci kanalizacyjnej. W dniach 7-12.06.2018 (IW) WFOŚiGW w Krakowie przeprowadzała
w siedzibie Spółki kontrolę trwałości projektu. W ramach przeprowadzanej kontroli zarówno
terenowej jak dokumentacyjnej nie stwierdzono nieprawidłowość wykonywania zarówno na
etapie realizacji jak i w okresie trwałości. Informacja pokontrolna, którą Spółka otrzymała
w dniu 16.07.2018 nie opisuje żadnych zaleceń pokontrolnych wskazując jednocześnie dobrą
współpracę.
W okresie obejmującym raport, Spółka realizowała między innymi inwestycje, na
które pozyskała dofinansowanie w poprzednim roku, czyli 2017. Od połowy października
2017 r. trwały prace projektowe na inwestycji realizowanej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepienniku Biskupim”. W maju 2018 r. Spółka uzyskała
pozwolenie na budowę i rozpoczął się etap prac budowlano - montażowych związanych
z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. W IV kwartale 2018 r. zakończono prace
przy budowie sieci i obiektów towarzyszących tj. pompowni i hydroforni. 21 grudnia 2018 r.
„Dorzecze

Białej”

otrzymało

z

Powiatowego

Inspektoratu

Nadzoru

Budowlanego

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia
do użytkowania sieci. W ramach realizacji zadania wykonano 7,5 km sieci kanalizacji
sanitarnej, 3 pompownie ścieków, 6,7 km sieci wodociągowej wraz z hydrofornią wody.
Jeszcze w grudniu Wykonawca przystąpił do wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
których termin zakończenia planuje na połowę lutego 2019 r. Aby uzyskać efekt ekologiczny
wymagany w umowie o dofinansowanie, konieczne jest podłączenie 78 nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej i 72 nieruchomości do sieci wodociągowej. W grudniu 2018 r. dla I
etapu inwestycji został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Dla
realizowanej inwestycji z dofinansowaniem z PROW nie ma zagrożenia terminowego.
Wykonawca robót wg umowy powinien zakończyć zadanie 30.04.2019 r. Natomiast umowa
o dofinansowanie zobowiązuje nas do zakończenia realizacji kontraktu do końca czerwca
2019 r.
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Kolejną inwestycją, dla której podpisano umowę o dofinansowanie i realizację końcem
2017 r. było przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowości Olszyny” – zadanie dofinansowane z regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W sierpniu 2018 r. Spółka otrzymała
pozwolenie na budowę dla inwestycji i rozpoczęła prace budowlano-montażowe sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Do końca grudnia 2018 r. Wykonawca zrealizował 5 km sieci
kanalizacyjnej oraz 4,5 km sieci wodociągowej. Łącznie do zrealizowania jest 47,7 km sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz 15,5 km przyłączy. Zakończenia inwestycji dla Wykonawcy robót
zgodnie z zawartą umową – 31.12.2019 r. Umowa o dofinansowanie obliguje Spółkę do
zakończenia inwestycji do 30.06.2020 r. W celu zrealizowania efektu ekologiczne konieczne
jest podłączenie 748 osób do sieci kanalizacyjnej i 740 osób do sieci wodociągowej.
Dla prawidłowej realizacji w/w inwestycji został wyłoniony podmiot pełniący funkcję
Nadzoru Inwestorskiego. Początkiem stycznia 2018 r. został podpisana umowa na nadzór
nad realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Olszyny” z firmą Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk.
W maju 2018 r. Spółka otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego z informacją,
iż projekt „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola
Lubecka” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania w kwocie 11 764 991,18
zł. 1 sierpnia 2018 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie (UoD) na realizację
projektu z Zarządem Województwa Małopolskiego jako Instytucją Zarządzającą RPO WM.
Termin zakończenia inwestycji – 31.12.2021 r. Po podpisaniu UoD Spółka rozpoczęła
działania w celu wyłonienia wykonawcy robót. 24.08.2018 r. została na stronie internetowej
zamieszczona dokumentacja przetargowa a 25.09.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych
w postepowaniu przetargowym. Oferty złożyło 3 Wykonawców, jednak cena najniższej oferty
przekraczała przewidziany przez Zamawiającego budżet o prawie 24%. W związku
z powyższym, po wcześniejszych konsultacjach z włodarzami gmin będących udziałowcami
Spółki, 25 września 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. Kolejne postępowanie dla
projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola
Lubecka” zostało wszczęte w październiku, termin składania ofert został wyznaczony na 23
listopada 2018 r. W postępowaniu złożono 3 oferty. Po przeprowadzeniu oceny i
uzupełnionych

ofert

do realizacji

umowy

wybrano

oferenta

–

konsorcjum

firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” i
MULTIKOP Sp. z o.o. Termin podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą wyznaczono na
styczeń 2019 r. Do wykonania w ramach kontraktu jest 15,5 km sieci kanalizacyjnej, 40
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kompletnych przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, 19,4 km sieci
wodociągowej, modernizacja 0,4 km odcinka sieci wodociągowej, 9,5 km przyłączy
kanalizacyjnych oraz 11,6 km przyłączy wodociągowych. Zostanie również zamontowany
system płukania i dezynfekcji ozonem oraz system monitoringu bakterii.
W ramach realizowanej umowy o dofinansowanie Spółka zobowiązana jest
do prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Na wybór firmy do realizacji tego zadania został
ogłoszony w połowie grudnia 2018 r. przetarg. 27 grudnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert.
W postępowaniu została złożona 1 oferta przez firmę Projektowanie Instalacji Sanitarnych
i Nadzory

Budowalne

Arkadiusz

Wilk.

Podpisanie

umowy

na

realizacje

nadzoru

inwestorskiego zaplanowano na styczeń 2019 r.
W maju 2018 r. Spółka „Dorzecze Białej” otrzymała również informację, iż projekt
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” został
pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 902 282,50 zł. 17 września 2018
r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie (UoD) na realizację projektu z Zarządem
Województwa Małopolskiego jako Instytucją Zarządzającą RPO WM. Termin zakończenia
inwestycji – 31.12.2021 r. Po podpisaniu UoD rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy
robót. 19 października 2018 r. zamieszczono specyfikację na stronie internetowej a 21
listopada 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, z czego
najniższa cenowo oferta przekraczała znacznie budżet Zamawiającego. Po analizie ofert
i przedstawieniu na Zgromadzeniu Wspólników, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu
i wszczęcia ponownie postepowania dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”. Rozpoczęcie ponownej procedury wyłonienia
Wykonawcy robót zaplanowano na początek roku 2019 r. W ramach przedmiotowego
projektu planuje się realizację następujących działań:
 Modernizacja odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i ul. Dziubana
w Ciężkowicach,
 Modernizacja pompowni przy ul. Bocznej i budowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni
ścieków w Ciężkowicach,
 Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej w Ciężkowicach,
 Zabudowa na istniejącym rurociągu grawitacyjnym przepływomierza wraz z instalacją
systemu monitoringu przepływu w Ciężkowicach,
 Rozdział rurociągów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej i ul. Ks. Michalika
w Ciężkowicach,
 Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Widok
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i Różanej w Ciężkowicach,
 Zabudowa punktów poboru wody w gminie Ciężkowice,
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej w Ciężkowicach,
 Budowa sieci wodociągowych w Bogoniowicach,
 Zabudowa ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych
z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz płuczki piasku na ciągu technologicznym
oczyszczalni w Ciężkowicach,
 Budowa instalacji fotowoltaicznej - oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach,
 Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach.
Dnia 4 września 2018 r. Spółka podpisała trzy umowy na realizację zadań w ramach zadania
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Białej na terenie gminy Tuchów,
Ciężkowice i Ryglice w systemie ‘zaprojektuj i wybuduj’”. Są to umowy obejmujące:
 „Wymianę sieci wodociągowej w ul. Chopina w msc. Tuchów, gm. Tuchów
w systemie ‘zaprojektuj i wybuduj’” – do wykonania projekt budowlany i sieć
wodociągowa z przyłączami i przepięciami o długości ok. 280 m – termin zakończenia
12.04.2019 r.
 „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Joniny i Kowalowa, gm.
Ryglice” – do wykonania ok. 0,6 km sieci wodociągowej, 1 kpl. pompownia ścieków
oraz 0,8 km sieci wodociągowej – termin zakończenia 28.06.2019 r.
 „Budowę kanalizacja sanitarnej przy ul. Krynickiej w msc. Ciężkowice, gm. Ciężkowice
w systemie „zaprojektuj i wybuduj’” – do wykonania projekt budowlany i sieć
kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,9 km – termin zakończenia 31.12.2019 r.

W 2018 r. Spółka rozpoczęła również wykonywanie części zadań inwestycyjnych własnymi
zasobami ludzkimi i sprzętowymi. Ponadto w III kwartale 2018 r. została wykonana sieć
wodociągowa w ul. Kolejowej w Tuchowie o długości ok. 214 m. Wykonacie tego odcinka
sieci było konieczne z uwagi na prowadzoną na tym obszarze renowację nawierzchni drogi.
Kolejną

inwestycją

wykonaną

„własnymi

siłami”

było

zrealizowanie

odcinka

sieci

kanalizacyjnej o długości ok. 40 m przy budynku „Sokół” w Tuchowie. Zadanie to było
konieczne do wykonania, gdyż projekt modernizacji „Sokoła” nie przewidywał odprowadzania
ścieków do systemu kanalizacji. Ponadto na przełomie listopada i grudnia w miejscowości
Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów został wykonany odcinek sieci wodociągowej wraz
z przyłączami o łącznej długości 0,4 km. Na koniec grudnia Spółka otrzymała z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do
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użytkowania wykonanego odcinka sieci wodociągowej.
W ramach porządkowania gospodarki ściekowej zostały przeprowadzone prace rozdziału
ścieków z kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w rejonie ul. Jana Pawła II
w Tuchowie. Wykonano również około dwustu metrowy odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej
przy ulicy Konopnickiej w Tuchowie.
W ramach planowanych remontów wykonano prace związane z wymianą ogrodzeń dla
dwóch obiektów sieciowych PSR 21 w Ryglicach i PWT2012 w Jodłówce Tuchowskiej.
W grudniu 2018 r. rozpoczęto również wykonywanie odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Bogoniowice, gm. Ciężkowice. Do końca 2018 r. wykonano odcinek sieci
o długości ok. 250 m. W kolejnym roku pozostało do wykonania ok. 1,5 km sieci
wodociągowej.
W roku 2018 zakończono prace projektowe i w dniu

1 marca 2018 r. Spółka otrzymała

pozwolenie na budowę dla inwestycji na terenie gm. Rzepiennik Strzyżewski pn. „Rozbudowy
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski”
obejmującym

przede

wszystkim

miejscowość

Turza.

W

ramach

zadania

zostało

zaprojektowane 16,6 km sieci wodociągowej, 1 hydrofornia wody, 25,3 km sieci
kanalizacyjnej, 8,9 km sieci kanalizacyjnej tłocznej, 10 pompowni ścieków sieciowych oraz 26
szt. pompowni przydomowych. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” jak co roku zorganizowała dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych klas I-III zlokalizowanych na terenie gmin Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik
Strzyżewski i Tuchów konkurs plastyczny p.t. „Skąd mamy wodę w kranie?” Wyróżnione
prace konkursowe znalazły się w kalendarzu Spółki na 2019 r. Konkurs ma na celu
propagowanie wiedzy na temat działań związanych z ujmowaniem wody, uzdatnianiem,
dostarczaniem do odbiorców. Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i
postaw proekologicznych. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw
odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Konkursy dla dzieci organizowane
są od 2015 r. i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W 2018 r. do konkursu dzieci
złożyły 340 prac plastycznych, które wykonywane były przez prawie 500 dzieci, gdyż część
prac było pracami zbiorowymi. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
skromny słodki upominek. Dla wyróżnionych prac zakupiono nagrody książkowe oraz gry
logiczne.
Spółka prowadzi również promocję poprzez sponsorowanie drużyn piłkarskich w Tuchowie
i Ciężkowicach, gdzie kluby zakupują koszulki z logotypem „Dorzecze Białej” oraz informują
podczas rozgrywek kto jest sponsorem.
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Spółka w roku 2018 wdrożyła również usprawnienia dla osób głuchoniemych podpisując
umowę na online’owe tłumaczenie dla osób z tą niepełnosprawnością. Osoby te które jako
interesanci będą przychodzić do biura Spółki będą miały możliwość skorzystania z szybkiego
tłumaczenia i tym samym bezproblemowego załatwienia sprawy w Spółce.
Dla osób z innymi niepełnosprawnościami Spółka odpowiednio zmodyfikowała stronę
internetową. Ponadto dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi obiekty administracyjne
Spółki posiadają odpowiednie podjazdy oraz toalety.
Wszystkie inwestycje, zakupy, usługi i dostawy prowadzone przez podmioty zewnętrzne
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi z zachowaniem zasad
konkurencyjności i jawności postępowań. Wszystkie przetargi, zapytania ofertowe a także
informacje o wyborze Wykonawcy umieszczane są na stronie internetowej Spółki
www.dorzeczebialej.pl. Ogłoszenia o zamówieniach realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 umieszczane są na
platformie

„Baza

Konkurencyjności”.

Postępowania

dla

kontraktów

realizowanych

z dofinasowaniem zewnętrznym przekazywane są do oceny do Instytucji z którą zawarte są
umowy o dofinansowanie. Postępowania przetargowe zostały ocenione pozytywnie.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” prowadzi postępowania zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.).
Postępowanie realizowane dla pozostałych zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Spółka prowadzi zgodnie
z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych. Regulamin zamieszczony jest
na stronie internetowej Spółki www.dorzeczebialej.pl/przetargi/.
Zasady i tryb postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy,
usługi i roboty budowlane, w których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 11
Ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych określone są
w regulaminie zamieszczonym na stronie www.dorzeczebialej.pl/przetargi/.
Poniżej

zestawienie

postępowań

przeprowadzonych

w

Spółce,

które

zakończyły

się podpisaniem umowy – dane za 2018 r.

Przeprowadzone postępowania zgodnie z ustawą PZP,
zakończone zawarciem umowy w 2018 roku
L.p.

1

Rodzaj postępowania

Roboty budowlane

Ilość postępowań

Łączna kwota postępowań

[szt.]

[PLN netto]

1

1 799 000,00

10

2

Dostawy

5

1 518 743,96

3

Usługi

5

1 141 875,90

Przeprowadzone postępowania zgodnie z regulaminem Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej” – zapytania ofertowe,
zakończone zleceniem lub podpisaniem umowy w 2018 roku
L.p.

Rodzaj postępowania

Ilość postępowań

Łączna kwota postępowań

[szt.]

[PLN netto]

1

Roboty budowlane

1

26 500,00

2

Dostawy

11

245 530,12

3

Usługi

9

116 999,00

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki znajdują się podległe Zarządowi
trzy podstawowe działy: Administracyjno – Ekonomiczny, Techniczny, Inwestycji i Rozwoju.
Dyrektorowi Administracyjno - Ekonomicznemu podlegają Kadry, Dziennik Podawczy,
Rozliczenia i Ewidencja Księgowa, wraz z Inkasentami i Sprzątającymi. Dyrektorowi
Technicznemu podlegają: Ujęcia Wody, Oczyszczalnie Ścieków, Eksploatacja Sieci, Wywóz
nieczystości stałych i płynnych, Laboratorium oraz Techniczna Obsługa Zewnętrzna.
Dyrektorowi Inwestycji i Rozwoju podlegają zespoły Administracyjno – Prawny, Techniczny
i Finansowy oraz Zamówienia Publiczne. Bezpośrednio Zarządowi podlegają Dyrektor
Administracyjno - Ekonomiczny, Dyrektor Techniczny, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, oraz
Biuro Zarządu ze Specjalistą administracyjno – prawnym, Informatykiem Spółki i Obsługą
Prawną.
Sytuacja majątkowa Spółki.
Spółka prowadzi działalność na terenie gmin: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik
Strzyżewski.
Spółka jest

w posiadaniu nieruchomości gruntowych przekazanych aportem bądź

zakupionych pod realizację inwestycji.
- w gminie Tuchów

11,5801 ha o wartości 1.048.726,00

- w gminie Ciężkowice

1,6101 ha o wartości

316.752,50

- w gminie Ryglice

1,0709 ha o wartości

231.347,00

- w gminie Rzepiennik

0,4434 ha o wartości

51.213,10
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Pozostały majątek własny będący w posiadaniu spółki to: budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej których wartość bilansowa wynosi: 146.220.077,85 zł, urządzenia
techniczne i maszyny o wartości 266.805,91 zł, środki transportu w leasingu finansowym,
oraz własne środki transportu o wartości 1.123.520,57 zł, pozostałe środki trwałe o wartości
14.920,18 zł.
Łączna bilansowa wartość środków trwałych wynosi: 149.273.363,11 zł szczegóły dotyczące
sytuacji Finansowej Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. przedstawione zostały
w sprawozdaniu finansowym.
Środki trwałe w budowie to nakłady poniesione na rozbudowę sieci wod – kan w Turzy,
w Lubczej i Woli Lubeckiej, Joninach i Kowalowej, budowa sieci wodociągowej w Jodłówce
Tuchowskiej, realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Olszyny gm. Rzepiennik Strzyżewski”, „Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski
i Biskupi gm. Rzepiennik Strzyżewski i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy gm. Rzepiennik Strzyżewski” oraz II faza
projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” zlewni rzeki Biała w ramach
programu Czysty Dunajec”.
Spółka z prowadzonej działalności osiąga przychody głównie ze sprzedaży wody, usług
kanalizacyjnych oraz innych robót odpłatnych. Przychody za rok 2018 i poprzednie lata
kształtowały się następująco:
Lp. Wyszczególnienie

1 Sprzedaż wody
2

Sprzedaż usług

2016 rok
PLN

2017 rok
PLN

2018 rok
PLN

2.430.900,78

2.613.744,99

2.963.799,81

DYNAMIKA
(%)
17/16
18/17
107,52
113,39

3.321.034,24

3.470.907,28

3.563.786,33

104,51

102,68

132.750,46

93.689,84

70.456,59

70,57

75,20

5.884.685,48

6.178.342,11

6.598.042,73

104,99

106,79

kanalizacyjnych
3

Sprzedaż innych
robót odpłatnych
Razem:

Większość wody dostarczanej odbiorcom usług na terenie objętym działalnością
Przedsiębiorstwa pobierana jest na cele socjalno - bytowe.
Największymi odbiorcami wody są jednostki administrujące budynkami wielolokalowymi oraz
jednostki uprzemysłowione zużywające duże ilości wody do celów produkcyjnych.
Prowadzona jest również sprzedaż hurtowa wody do Gminy Pleśna. Usługi dostawy wody
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i oczyszczania ścieków opodatkowane są zgodnie z ustawą od towarów i usług podatkiem
VAT w wysokości 8%.
Poniżej przedstawiono ilościową strukturę sprzedaży wody i ścieków przedsiębiorstwa w roku
2018 i roku poprzednim: łącznie z podziałem na rodzaj odbiorców, oraz z podziałem
na sprzedaż wody dla grup odbiorców z poszczególnych gmin.
WODA
Tuchów: SUW Lubaszowa
Woda pobrana z ujęcia
powierzchniowego
Woda pobrana na własne cele
technologiczne
Woda wtłoczona do sieci
Ciężkowice: UW w Ciężkowicach
Woda pobrana z ujęcia
Woda pobrana na własne cele
technologiczne
Woda wtłoczona do sieci

2017
(tys.m3)

2018
(tys.m3)

705,70

861,0

88,30
617,40

109,0
752,00

2017
104,80

2018
69,30

8,90
95,90

6,80
62,50

Tuchów: OŚ w Tuchowie
Ścieki oczyszczone
Ścieki sprzedane dopływające kanalizacją
w tym: z gospodarstw domowych
od pozostałych odbiorców
Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym
Wody opadowe i infiltracyjne
Rzepiennik gospodarstw domowych
Strzyżewski od pozostałych odbiorców
Ryglice
od gospodarstw domowych

2017
723,30
344,50
191,90
38,20
9,04
369,76
21,80
3,70
88,90

2018
775,40
348,10
196,60
37,90
12,70
414,60
21,80
4,10
87,70

Ciężkowice: OŚ w gminie Ciężkowice
Ścieki oczyszczone
Ścieki sprzedane dopływające kanalizacją
w tym: z gospodarstw domowych
od pozostałych odbiorców
Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym
Wody opadowe i infiltracyjne

2017
148,90
77,00
59,90
17,10
4,75
67,15

2018
108,10
81,30
64,10
17,20
5,70
21,10

ŚCIEKI

Długość sieci wodociągowej, będącej własnością przedsiębiorstwa spółki
wynosiła na koniec 2018 r. łącznie 329.300 m, w tym na terenie gminy Tuchów 181.500 m,
gminie Ciężkowice 65.000 m, w gminie Ryglice 40.400 m, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
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42.400 m. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej obsługiwana przez Spółkę wynosi
282.800 m w tym gmina Tuchów to 118.300 m, gmina Ciężkowice 40.600 m, gmina Ryglice
82.400 m, gmina Rzepiennik Strzyżewski 41.500 m.
Spółka w roku 2018 prowadziła również sprzedaż wody dowożonej beczką zakupioną celowo
do tego typu usług, w 2018 roku ilość sprzedanej wody kształtowała się następująco:
Gmina Tuchów

–

856,00 m³

Gmina Ryglice

–

143,50 m³

Gmina Ciężkowice

–

58,00 m³

Gmina Rzepiennik

–

84,00 m³

Inne Gminy

–

175,00 m³
Łącznie : 1 316,50 m³

Sprzedaż wody z wodomatu Ryglice –

510,50 m³

Sprzedaż wody SUW Lubaszowa

–

320,90 m³

Sprzedaż wody SUW Ciężkowice

–

422,00 m³

Sprzedaż wody hydranty Ryglice

-

322,00 m3

Sprzedaż wody hydrant Rzepiennik -

177,80 m3

Sprzedaż wody podmiotom gospodarczym –
OSP Tuchów – akcje gaśnicze

1 466,00 m³

–

188,90 m³
Łącznie:

3 408,10 m³

IV. Ochrona środowiska i jakość wody wtłaczanej do sieci.

Spółka posiada w pełni uregulowany formalny stan prawny w zakresie aktualnie
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Jako przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne zgodnie z ustawą zobowiązana jest płacić opłaty za usługi wodne (pobór wody
i odprowadzanie ścieków). Spółka kontroluje jakość wykonywanych usług uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków poprzez analizy sporządzane przez własne laboratorium (monitoring
wewnętrzny), jak i na zlecenie w laboratoriach posiadających odpowiednią akredytację.
Jakość wody wtłaczanej do sieci i pobieranej z wyznaczonych punktów kontrolnych poboru
wody na terenie gmin (na podstawie badań własnych jak i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego - PPIS) spełnia wszystkie wymogi i warunki dla wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi wynikające z przepisów prawa. Jakość wody kontrolowana jest
poprzez wykonywanie analiz laboratoryjnych w ramach 3-stopniowego monitoringu:
wewnętrznego, kontrolnego oraz przeglądowego. Wyniki badań wody prowadzone przez
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laboratorium

akredytowane

oraz

PPIS

są

każdorazowo

publikowane

na

stronach

internetowych spółki oraz w kopiach przekazywane do gmin na terenie których spółka
prowadzi działalność. Do publicznej wiadomości podawane są także okresowe oceny jakości
wody wydawane 1 raz do roku przez PPIS. W roku 2018 nie zostały nałożone na Spółkę
żadne kary związane z przekroczeniem przepisów ochrony środowiska w zakresie jakości
produkowanej wody. Spółka obok dostawy wody za pośrednictwem sieci realizuje usługi
dostawy wody pitnej przy pomocy przystosowanych do tego pojazdów. Usługi te zostały
skalkulowane na poziomie kosztów niezbędnych do ich realizacji w celu ich dostępności dla
ludności.
W ramach zabiegów w zakresie ochrony gleby i wód przed wprowadzaniem ścieków
prowadzona jest sukcesywna rozbudowa systemu monitoringu pracy przepompowni ścieków
w obsługiwanych gminach. Monitorowany całodobowo system pozwala na szybką reakcję
służb w sytuacjach awaryjnych. Na koniec 2018 r. systemem monitoringu pracy urządzeń
objętych było 153 obiektów. Wszelkie awarie obiektów infrastruktury kanalizacyjnej oraz sieci
kanalizacyjnej stwierdzone przez wskazania systemu monitoringu lub zgłaszane przez
klientów usług usuwane są na bieżąco. W ramach prowadzonych działań Spółka
przeprowadza prace w zakresie planowanych czyszczeń pompowni ścieków i płukania sieci co
pozwala zapobiec części awarii oraz wydłużyć i poprawić funkcjonowanie systemu
kanalizacyjnego i urządzeń.
Cena jednego m3 wody stosowana przez Spółkę, jest zmieniana corocznie od 2008
roku na podstawie opracowywanych i zatwierdzanych taryf.
Szczegółowo wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w roku 2018
kształtowały się następująco:
Gmina Tuchów

Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku na terenie gminy Tuchów
obowiązywały następujące ceny:


1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,26 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
13,31 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny
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8,26 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny
5,32 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,13 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
3,92 zł/1 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
4,53 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
2,57 zł/mies. + 8 % VAT
Równocześnie Rada Miejska w Tuchowie uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2018
r. do 28 maja 2018 r. w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych w wysokości 2,14 zł brutto, dla pozostałych odbiorców 0,39 zł brutto



dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do
oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 7,27 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców 3,87 zł brutto

Od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Tuchów
obowiązywały następujące ceny:


1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,73 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
12,77 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny (woda + kanał)
8,49 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda )
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4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda + kanał)
6,65 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda lub ścieki)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
5,28 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
Równocześnie Rada Miejska w Tuchowie uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 29 maja 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych w wysokości 2,65 zł brutto, dla pozostałych odbiorców 0,90 zł brutto;
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dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do
oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 6,69 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców 3,28 zł brutto.

Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. podpisała stosowne porozumienie, na
podstawie którego są realizowane comiesięczne dopłaty na konto Spółki.
Gmina Ciężkowice
Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku na terenie gminy Ciężkowice
obowiązywały następujące ceny:


1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,26 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
13,31 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny
8,26 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny
5,32 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,13 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
3,92 zł/1 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
4,53 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
2,57 zł/mies. + 8 % VAT

Równocześnie Rada Miejska w Ciężkowicach uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych wynosi 1,59 zł brutto, dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat,



dopłata

do

1

m3

ścieków

odprowadzanych

urządzeniami

kanalizacyjnymi

do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 5,87 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców nie ma dopłat.
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Od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Ciężkowice
obowiązywały następujące ceny:
 1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,73 zł/m3 + 8 %VAT


1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
12,77 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny (woda + kanał)
8,49 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda )
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda + kanał)
6,65 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda lub ścieki)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
5,28 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
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5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
Równocześnie Rada Miejska w Ciężkowicach uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 29 maja 2018 r.
do 30 czerwca 2018 r. w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych wynosi 1,59 zł brutto, dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat,



dopłata

do

1

m3

ścieków

odprowadzanych

urządzeniami

kanalizacyjnymi

do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 5,87 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców nie ma dopłat.
W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych wynosi 2,10 zł brutto, dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat,



dopłata

do

1

m3

ścieków

odprowadzanych

urządzeniami

kanalizacyjnymi

do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 5,29 zł brutto,
dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat.
Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. podpisała stosowne porozumienie, na
podstawie którego są realizowane comiesięczne dopłaty na konto Spółki.
Gmina Ryglice
Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku na terenie gminy Ryglice
obowiązywały następujące ceny:


1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,26 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
13,31 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny
8,26 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/2 mies. + 8 % VAT
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- wodomierz główny
5,32 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,13 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
3,92 zł/1 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
4,53 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
2,57 zł/mies. + 8 % VAT
Równocześnie Rada Miejska w Ryglicach uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla wszystkich
taryfowych grup odbiorców w wysokości 1,36 zł brutto,



dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do
oczyszczalni ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wynosi 6,10 zł
brutto.

Od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Ryglice
obowiązywały następujące ceny:


1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,73 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
12,77 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny (woda + kanał)
8,49 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda )
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik

21

4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda + kanał)
6,65 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda lub ścieki)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
5,28 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
Równocześnie Rada Miejska w Ryglicach uchwaliła dopłatę do taryf dla zbiorowego
odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla wszystkich
taryfowych grup odbiorców w wysokości 1,87 zł brutto,



dopłata

do

1

m3

ścieków

odprowadzanych

urządzeniami

kanalizacyjnymi

do oczyszczalni ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wynosi 5,52 zł
brutto.
Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. podpisała stosowne porozumienie, na
podstawie którego są realizowane comiesięczne dopłaty na konto Spółki.
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Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku na terenie gminy Rzepiennik
Strzyżewski obowiązywały następujące ceny:


1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,26 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
13,31 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny
8,26 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny
5,32 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
2,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,13 zł/2 mies. + 8 % VAT
- podlicznik
3,92 zł/1 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
4,53 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie ryczałtowe
2,57 zł/mies. + 8 % VAT

Równocześnie Rada Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim uchwaliła dopłatę do taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących
wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych w wysokości 2,15 zł brutto, dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat,



dopłata

do

1

m3

ścieków

odprowadzanych

urządzeniami

kanalizacyjnymi

do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 6,88 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców nie ma dopłat.
Od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Rzepiennik
Strzyżewski obowiązywały następujące ceny:
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1 m3 wody pobranej z urządzeń wodociągowych
7,73 zł/m3 + 8 %VAT



1 m3 ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej
12,77 zł/m3 + 8 % VAT



opłata abonamentowa
- wodomierz główny (woda + kanał)
8,49 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda )
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (woda + kanał)
6,65 zł/mies. + 8 % VAT
- podlicznik
4,81 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz główny (własność klienta)
6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda + kanał)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- licznik lokalowy (woda lub ścieki)
4,81 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
3,44 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda + kanał)
5,28 zł/2 mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- rozliczenie elektroniczne (woda lub ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
5,73 zł/mies. + 8 % VAT
- wodomierz stanowiący własność klienta (ścieki)
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6,65 zł/2 mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
2,52 zł/mies. + 8 % VAT
- przeciętne normy (ścieki)
3,44 zł/2 mies. + 8 % VAT
Równocześnie Rada Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim uchwaliła dopłatę do taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 29 maja
2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych w wysokości 2,15 zł brutto, dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat,



dopłata

do

1

m3

ścieków

odprowadzanych

urządzeniami

kanalizacyjnymi

do oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 6,88 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców nie ma dopłat.
W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:


dopłata do 1 m3 wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw
domowych w wysokości 2,66 zł brutto, dla pozostałych odbiorców nie ma dopłat,



dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do
oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 6,30 zł brutto, dla
pozostałych odbiorców nie ma dopłat.

Spółka Komunalna Dorzecze Białej sp. z o.o. podpisała stosowne porozumienie, na
podstawie którego są realizowane comiesięczne dopłaty na konto Spółki.

Spółka kontynuuje również działalność odbioru odpadów komunalnych gromadzonych
selektywnie i nieselektywnie od mieszkańców i innych podmiotów, oraz działalność
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Działalność ta została oparta na bazie sprzętu przekazanego przez gminę Ryglice
po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz sprzętu zakupionego przez spółkę.
Odbiór odpadów w 2018 r. odbywał się w oparciu o umowę z gminą Tuchów oraz
na podstawie umów podpisywanych indywidualnie z podmiotami gospodarczymi oraz innymi
podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi. Umowa z gminą została podpisana w oparciu
o przeprowadzone przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie
z wolnej ręki,, in house’’ . Udzielenie zamówienia poprzedzone było procesem negocjacyjnym
warunków realizacji zamówienia. W okresie realizacji zamówienia Spółka współpracowała z
firmą,, GULIMEX’’

z Tuchowa która w zakresie usług realizowała zadania w zakresie

utrzymania PSZOK dla mieszkańców gminy Tuchów oraz cześć usług transportowych. Na
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potrzeby obsługi systemu odbioru odpadów w 2018 r. został zakupiony dodatkowy używany
pojazd skrzyniowy typu wywrotka.

W roku 2018 Spółka nie ponosiła nakładów na prace badawcze i rozwojowe.

V. Sprawy socjalno-kadrowe.

V a. Personel Spółki, świadczenia socjalne.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 61,125 etatów. Zatrudnienie było stabilne
bez ruchów kadrowych. Zarząd Spółki powołany 01.09.2009 roku – w składzie Prezes
Zarządu na dzień 31.12.2018 r. - bez zmian.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg. grup zawodowych:
Wyszczególnienie

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.
w etatach

Ogółem liczba zatrudnionych
z tego

61,125

-pracownicy umysłowi( na stan.
nierobotniczych), w tym

22,50

•
kobiety
•
mężczyźni
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach
robotniczych, w tym

11,50
11,00
38,625

•
kobiety
•
mężczyźni
Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Razem

2,00
35,625
Ilość osób
8
15
16
23
62

Spółka w 2018 roku jak i w latach wcześniejszych kierowała pracowników
na wykonywanie badań profilaktycznych. W tym celu została zawarta umowa o świadczenie
usług medycznych z NZOZ „Salubris” Sp. z o.o. – Rzepiennik Strzyżewski, a od
28.05.2018 roku z NZOZ Tuchów.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Regulaminie przydziału i użytkowania
odzież ochronna, robocza i środki higieny osobistej, są wydawane na bieżąco według
ewidencji imiennej. Ponadto pracownicy otrzymują ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na
podstawie złożonych i zatwierdzonych oświadczeń.
W spółce funkcjonuje system okresowych ocen pracowniczych. W ramach prowadzonych
ocen wskazywane są pracownikom kierunki i płaszczyzny rozwoju na kolejny rok. Pracownicy
w rozmowach prowadzonych z bezpośrednimi zwierzchnikami dokonują również samooceny
wskazując swoje potrzeby zawodowe oraz obszary do doskonalenia zawodowego.
Prowadzone rozmowy skwitowane zostają podpisem osoby ocenianej i oceniającej, każdy
arkusz oceny zatwierdzony zostaje podpisem prezesa zarządu. Arkusze ocen znajdują się
w aktach osobowych pracownika, natomiast pracownik otrzymuje kserokopie arkusza ocen.
W wyniku tak prowadzonych działań pracownicy mają jasno wytyczone cele do realizacji oraz
wskazaną ścieżkę rozwoju zawodowego.

V b. Problematyka w zakresie BHP.
Spółka nie posiada wydzielonej odrębnej komórki organizacyjnej dla celów BHP.
Obowiązki z zakresu BHP powierzone zostały firmie „Firma Usługowa – Szkolenia i Doradztwo
Tomasz Pilch”.
Zgodnie z wymogami BHP wszyscy pracownicy zarówno na stanowiskach administracyjno –
biurowych jak i stanowiskach robotniczych posiadają szkolenia podstawowe, okresowe oraz
pracy na wysokościach. Spółka zgodnie z art.5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z dn.1996 r. Nr 70, poz 335, z późn.
zm.) tworzy roczny odpis na pracowników oraz emerytów uprawnionych do opieki socjalnej.
Roczne odpisy (75%, i 25% naliczenia) przekazywane są wg obowiązujących przepisów
w wymaganych terminach na odrębnie funkcjonujący rachunek bankowy.
Spółka nie posiada odrębnych obiektów socjalno-bytowych.

VI. Lokalizacja obiektów Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o.
Spółka posiada obiekty w 5-ciu lokalizacjach w których pracują pracownicy korzystając
z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych znajdujących się w tych obiektach. Posiadane obiekty
to: oczyszczalnia ścieków w Tuchowie ul. Jana III Sobieskiego 69C, stacja uzdatniania wody
Lubaszowa – Siedliska 1, oczyszczalnia ścieków w Ciężkowicach ul. Równa 4, oczyszczalnia
ścieków w Bogoniowicach oraz stacja uzdatniania wody w Ciężkowicach.
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).
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VII.

Dane ekonomiczne – aktualna sytuacja finansowa Spółki Komunalnej
Dorzecze Białej sp. z o.o.

Podstawowe

parametry

ekonomiczne

na

koniec

okresu

sprawozdawczego

tj. 31.12.2018 roku w porównaniu do okresu ubiegłego kształtują się następująco:
Przychody-koszty w latach 2016, 2017, 2018 /dynamika.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1. Przychody ze
sprzedaży
2. Koszty działalności
operacyjnej
3. Pozostałe przychody
operacyjne
4. Pozostałe koszty
operacyjne
5. Przychody finansowe
6.
7.
8.
9.

Koszty finansowe
Zysk/Strata netto
Suma bilansowa
Kapitały własne

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

DYNAMIKA
(%)
17/16 18/17
94,80 110,50

11.900.222,96

11.281.398,26

12.466.098,48

10.925.820,00

11.339.032,61

12.519.442,51

103,78

110,41

3.382.313,26

3.346.732,34

3.340.415,01

98,95

99,81

883.159,91

185.436,85

197.958,26

21,00

106,75

415.682,65

292.392,10

257.243,56

70,34

87,98

1.378.228,65
1.405.682,07
1.042.566,72
2.482.389,31
2.024.873,17
2.272.684,56
173.404.359,78 172.387.127,90 170.509.487,04
54.527.772,49 58.984.645,66 62.986.330,22

101,99
81,57
99,41
108,17

74,17
112,24
98,91
106,78

*Przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły; 12.466.098,48 zł w porównaniu do
roku poprzedniego jest wzrost o 10,50 %.
*Przychody finansowe (kształtowane głównie przez odsetki) są niższe w tym okresie
sprawozdawczym niż przychody uzyskane w roku poprzednim. Spowodowane jest
to mniejszą ilością środków krótkoterminowo gromadzonych na lokatach bankowych.
*Pozostałe przychody operacyjne pochodzą z wpływu środków Powiatowego Urzędu
Pracy w ramach refundacji stanowisk pracy, uzyskanych gwarancji należytego wykonania
zakończonych umów, refundacji wynagrodzeń z PFRON, dofinansowania z UE.
* Kosztami finansowymi są odsetki od leasingu środków transportu, odsetki
od kredytu.
Spółka nie udzielała w roku 2018 poręczeń i gwarancji (w myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne /DZ.U. z 2003 r Nr 174, poz. 1689 z późn. zm.).
Spółka

reguluje

terminowo

wszystkie

swoje

zobowiązania

zarówno

wobec

kontrahentów jak i zobowiązania budżetowe. Nie posiada zobowiązań przeterminowanych.
Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 3.852.573,15 zł.,
z tego kredyty i pożyczki: 3.313.715,90 zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie
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wymagalności do 12 m – cy: 331.700,54, z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych:
9.118,16 zł, z tytułu wynagrodzeń: 13.512,91 zł, inne: 175.215,48 zł, fundusze specjalne:
9.310,16 zł.
Na 31 grudnia 2018 roku stan należności Spółki wynosi 2.954.887,62 zł z czego :
•

1.556.926,76 zł to należności z tytułu dostaw i usług ,

•

1.290.085,00 zł to należności z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społecznych,

•

107.875,86 zł to inne należności.

Spółka

prowadzi

wielokierunkowe

zabiegi

w

celu

wyegzekwowania

należności

od dłużników, zarówno poprzez zawieranie porozumień na ratalną spłatę zadłużenia, jak
również bieżącą kompensatę należności ze zobowiązaniami. Jednocześnie stosowane są
formy pisemne wezwań, telefoniczne informowanie dłużników o konsekwencjach grożących
z tytułu zalegania z płatnościami oraz postępowania windykacyjne, w tym sądowe
i komornicze.
Od dnia 01.02.2018 Spółka korzysta z systemu korzysta z systemu KRD BIG SA. Jest to
system identyfikacji dłużników, z którego korzysta wiele podmiotów gospodarczych. Wpis do
systemu

identyfikuje

dłużników

ostrzegając

potencjalnych

partnerów

biznesowych

o niewypłacalności podmiotu zarejestrowanego. KRD sprawdza się w najprostszym
postępowaniu egzekucyjnym. Ponaglenia z logo systemu wysyłane są z terminem do 7 dni.
W przypadku braku wpłat klient po 30 dniach zostaje umieszczony w systemie, dopiero
po spłacie długu dane podmiotu zostają usunięte z systemu. Preferencyjne wysyłanie
ponagleń w większości przypadków skutkuje natychmiastową wpłatą należności.
Koszty rodzajowe i ich kategorie w latach 2016, 2017 i 2018 rok / dynamika.
Wyszczególnienie
Koszty wg. rodzaju
Amortyzacja
Zużycie materiałów
i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społ.
i inne świadczenia
Pozostałe koszty
rodzajowe
Wartość
sprzedanych
towarów i
materiałów
RAZEM:

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

DYNAMIKA (%)
17/16
18/17

4.337.931,41
1.565.837,95

4.506.740,79
1.712.922,06

4.559.705,80
1.860.320,79

103,89
109,39

101,18
108,60

1.039.646,15
977.905,39
2.383.479,40
544.114,96

960.609,30
1.020.459,99
2.487.458,71
563.679,05

1.055.487,42
1.339.050,25
2.938.141,64
640.614,23

92,40
104,35
104,36
103,60

109,88
131,22
118,12
113,65

75.904,77

86.473,27

124.845,42

113,92

144,37

999,97

689,44

1.276,96

68,95

185,22

10.925.820,00 11.339.032,61

12.519.442,51

103,78

110,41
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Analizując przedstawione wielkości kosztowe, mające zasadniczy wpływ na poziom kosztów
Spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat należy zwrócić uwagę na:
 amortyzacja – wzrost kosztów w stosunku do okresów poprzednich jest wynikiem
oddania do użytkowania nowych środków trwałych.
 zużycie materiałów i energii wzrost w stosunku do roku poprzedniego to głównie
wynik awarii na sieciach wod – kan oraz wzrostu cen prądu.
 usługi obce - wzrost kosztów w stosunku do lat ubiegłych spowodowany został
naprawami w obiektach Spółki, remontem przepompowni.
 podatki i opłaty - czynnikiem zwiększającym były wzrosty opłat środowiskowych
i stawek opłat za unieszkodliwianie odpadów pochodzący z odpadów z gospodarki
wodno – ściekowej.
 wynagrodzenia - wzrost wynikający głównie z inflacji.
 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - to pochodne z pozycji wynagrodzenia.
Koszty bieżącej działalności Spółki są w dużej części kosztami stałymi, stąd ponoszenie
ich jest nieproporcjonalne do wielkości sprzedaży wody i odbioru ścieków. Stałe koszty spółki
stanowią 85% kosztów ogółem, natomiast typowe koszty zmienne stanowią jedynie 15%.

W wyniku prowadzonej działalności Spółka w roku sprawozdawczym osiągnęła zysk
bilansowy netto w wysokości 2.272.684,56 zł. Wykazany zysk wynika głównie z otrzymanych
przez Spółkę dofinansowań – rozliczeń międzyokresowych – dotacji z UE w realizowanym
projekcie, Urzędu Pracy z tytułu dofinansowania stanowisk pracy i PFRON z tytułu zwrotu
kosztów za zatrudnianie osób ze stopniem niepełnosprawności.
Zarząd spółki jest jednoosobowy i został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
31.08.2009 r. oraz powołania na kolejne kadencje uchwałami z 15.12.2011 r. i 20.10.2014 r.
W roku 2017 nie nastąpiły zmiany w jego składzie. Formuła zatrudnienia Zarządu pozostała
jako umowa o pracę, jednak zmieniona uchwałą z dnia 29 grudnia 2017 r. nr 2/XII/2017
została formuła wynagradzania. Zmiana podyktowana była wejściem w życie nowej ustawy
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółki. Do końca roku
2017 nie nastąpiły zmiany formuły zatrudnienia. W grudniu 2017 podjęto uchwałę o zmianie
formuły zatrudnienia Zarządu z umowy o pracę na umowę kontraktową. Wejście w życie
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takiej formuły nastąpiło od lutego 2018 roku. Konsekwentnie zmieniono zapisy umowy
Spółki, w której Zarząd w nowej formule powoływany jest na czas nieokreślony. Zarząd
podejmował niezbędne uchwały i decyzje bez formalnego zwoływania posiedzeń. Cyklicznie
odbywały się narady z udziałem Prezesa Zarządu oraz Dyrektorów działów dotyczące
podejmowanych działań operacyjnych i inwestycyjnych.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi
1. Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko zmiany rynkowych stóp procentowych może dotyczyć przede
wszystkim zobowiązań finansowych, głównie kredytów i pożyczek oprocentowanych według
zmiennych stóp procentowych. Spółka pozyskuje środki na finansowanie działalności
inwestycyjnej w formie kredytów i pożyczek. Może występować w tym przypadku ryzyko
związane z podwyżkami podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Spółka, aby zniwelować ryzyko wzrostu stóp procentowych preferuje zawieranie umów
pożyczek o stałym oprocentowaniu.
2. Ryzyko kredytowe
Podstawowym źródłem finansowania działalności Spółki są wypracowane środki własne.
Działalność bieżąca Spółki finansowana jest środkami własnymi z rachunku bieżącego.
Spółka zawarła umowę długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych,
powoduje to konieczność stałego monitorowania zdolności płatniczych.
Celem prowadzonej przez Spółkę polityki kredytowej jest utrzymanie wskaźników płynności
finansowej na bezpiecznym wysokim poziomie, terminowa regulacja zobowiązań wobec
dostawców oraz minimalizacja kosztów związanych z obsługą zobowiązań.
3. Ryzyko płynności
Proces

zarządzania

ryzykiem

płynności

polega

na

monitorowaniu

prognozowanych

przepływów pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów,
analizie kapitału obrotowego i utrzymywaniu dostępu do różnych źródeł finansowania. Celem
Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania,
poprzez korzystanie ze źródeł finansowania.
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4. Ryzyko zmian kursów walut
Działalność jednostki polega w przeważającej mierze na sprzedaży usług oraz zaopatrywaniu
się w materiały i usługi krajowe. W badanym roku nie wystąpiły transakcje w walutach
obcych z kontrahentami zagranicznymi. Wpływ ryzyka kursów walut na działalność jednostki
jest minimalny.
5. Ryzyko zmiany cen
Ryzyko związane ze zmiana cen towarów i usług związane jest z poziomem wykonania
założonych planów sprzedaży. Przy szacowaniu poziomów sprzedaży brane są pod uwagę
wszystkie znane i przewidywane okoliczności które mogłyby spowodować konieczność
zmiany cen. W 2018 roku nie wystąpiły istotne rozbieżności zakładanych planów sprzedaży,
w związku z tym nie wystąpiły zagrożenia ani ryzyka zmiany cen konieczne do eliminacji tych
ryzyk. Zrealizowane przychody ze sprzedaży towarów i usług w 2018 roku nie w pełni
pokrywały koszty prowadzonych działalności.
W związku ze starannością planowania wydatków i zastosowaniem dyscypliny wydatkowania
środków nie są ponoszone wydatki, których nie można byłoby wcześniej przewidzieć i nie
zostały zaplanowane.
Biorąc pod uwagę przedstawioną sytuację finansową Spółki należy stwierdzić, że posiada
ona płynność finansową i nie ma kłopotów z bieżącą realizacją zobowiązań. Wszystkie
zobowiązania są realizowane w terminie ich zapadalności.

STRUKTURA KAPITAŁOWA
KAPITAŁ WŁASNY
KAPITAŁ ZAPASOWY
stan na 31.12.2017 r.
zmniejszenia:
zwiększenia :
stan kapitału zapasowego na 31.12.2018 r.

KAPITAŁ PODSTAWOWY
stan na 31.12.2017 r.
zmniejszenia:
zwiększenia :
stan kapitału podstawowego na 31.12.2018 r.

669.772,49
0,00
2.024.873,17
2.694.645,66

53.858.000,00
0,00
4.161.000,00
58.019.000,00
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Struktura kapitału podstawowego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się
następująco:
- Gmina Tuchów
29 386 udziałów co stanowi 50,65 %
- Gmina Ciężkowice
11 181 udziałów co stanowi 19,27 %
- Gmina Ryglice
12 027 udziałów co stanowi 20,73 %
- Gmina Rzepiennik Strzyżewski
5 425 udziałów co stanowi 9,35 %
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
STRATA Z LAT UBIEGŁYCH
ZYSK NETTO

0,00
0,00
2.272.684,56

Spółka nie nabywała udziałów (akcji) własnych.

VIII. Kontrole zewnętrzne działalności Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp.
z o.o.
W roku 2018 odbyły się kontrole zewnętrzne w następujących zakresach:

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- w zakresie pobierania prób wody do badania laboratoryjnego pod katem
występowania Ralstonia solanacearum
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
- warunki środowiska pracy, przestrzeganie przez producentów, importerów, osoby
wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne,
mieszaniny chemiczne lub wyroby, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebezpiecznych oraz
rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej wymienionych w tej ustawie, ocena stanu
sanitarno – technicznego obiektu – oczyszczalnia ścieków Tuchów,
- ocena stanu sanitarno – technicznego obiektów i urządzeń wodociągowych na SUW
w Lubaszowej,
- ocena stanu sanitarno – technicznego obiektów i urządzeń wodociągowych na SUW
w Ciężkowicach,
- warunki środowiska pracy, przestrzeganie przez producentów, importerów, osoby
wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne,
mieszaniny chemiczne lub wyroby, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25
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lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebezpiecznych oraz
rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej wymienionych w tej ustawie, ocena stanu
sanitarno – technicznego obiektu – ujęcie wody Lubaszowa,
- warunki środowiska pracy, przestrzeganie przez producentów, importerów, osoby
wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne,
mieszaniny chemiczne lub wyroby, obowiązków wynikających z ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebezpiecznych
oraz rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej wymienionych w tej ustawie, ocena stanu
sanitarno – technicznego obiektu – ujęcie wody Ciężkowice,
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
- kontrola trwałości Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” w zakresie weryfikacji
wykonania rzeczowego projektu, pod względem zgodności z polityka ochrony
środowiska, oraz zbadanie trwałości projektu i wykorzystania wytworzonego majątku
zgodnie z przeznaczeniem,
 Urząd

Marszałkowski

Funduszy Europejskich

Województwa

Małopolskiego

w

Krakowie

Departament

w zakresie prowadzonych postepowań - zamówień

publicznych.

IX. Ważniejsze

zadania

do

realizacji

przez

Zarząd

Spółki

Komunalnej

„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w roku 2019
W roku 2019 zaplanowano realizację zarówno zadań projektowych jaki i robót
budowlanych. Główne cele to zakończenie rozpoczętych działań budowlano-montażowych
umów dla których podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa
Małopolskiego tj. zadanie dofinansowane z PROW „Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w miejscowości Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” – planowany
termin zakończenia umowy z Wykonawcą robót - 30.04.2019 r., termin zakończenia i
rozliczenia kontraktu z Instytucją dofinansowującą – 30.06.2019 r. Końcem 2019 r.
(31.12.2019 r.) mija termin zakończenia robót budowlano-montażowych dla kontraktu
współfinasowanego z RPO WM 2014-2020 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w miejscowości Olszyny”.
Rok 2019 to także rozpoczęcie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę dla
kolejnych dwóch zadań realizowanych z udziałem środków z Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 tj. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice” oraz „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka”. Przy podziale
zadań w poszczególnych na etapy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę we
wcześniejszym terminie i rozpoczęcie prac budowlano-montażowych jeszcze w 2019 r.
Spółka w dalszym ciągu będzie prowadziła starania na pozyskanie środków zewnętrznych
na działania związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym również
rozdział kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Tuchów jak również na pozyskanie
środków na dofinasowanie zadań obejmujących wykorzystanie alternatywnych źródeł
energii m.in. instalacji fotowoltaicznych do zasilania obiektów obsługiwanych przez
przedsiębiorstwo.
Poza „dużymi” zadaniami związanymi z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
planuje się inwestycje o mniejszym zasięgu tzn. obszary zabudowań bez dostępu sieci
wodociągowej czy sieci kanalizacyjnej zgłaszane przez mieszkańców. Zadania te w
większości przypadku wymagają opracowania projektu budowlanego i otrzymania
pozwolenia na budowę. Inwestycje te będą realizowane w zależności od dostępności
środków.
W drugiej połowie roku Spółka będzie składała wnioski o umorzenie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Pożyczka została przyznana na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do
sieci zrealizowanej w ramach POIiŚ 2007-2014. Warunki umorzenia pożyczki są zgodne z
obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dzień składania wniosku o
umorzenie.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. w roku sprawozdawczym kontynuowała
wcześniej

rozpoczęte

działania

w

zakresie

wdrażania

nowoczesnych

systemów

bezprzewodowego zarządzania pracą obiektów sieciowych (pompownie, hydrofornie,
zbiorniki). Prowadzone w latach wcześniejszych działania badawcze w zakresie wdrażania
systemu monitoringu przecieków przyniosły mierzalne efekty. W związku z tym nowe
sieci w ramach rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego będą wyposażane
w zakresie monitoringu nieszczelności. Nowe inwestycje rozbudowy systemu wodnokanalizacyjnego będą prowadzone równocześnie z budową przyłączy aby uniknąć sytuacji
z którymi Spółka zetknęła się na etapie realizacji projektu ze środku z POIiŚ. Zarząd
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prowadzi rozmowy z Uczelniami Wyższymi w celu wspólnej realizacji projektów
finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskanie środków z tego
źródła umożliwiłaby realizację niektórych inwestycji dla których obecnie nie można
pozyskać funduszy z uwagi na ograniczenia finansowe programów.
X. Podsumowanie Sprawozdania Zarządu Spółki Komunalnej Dorzecze Białej
sp. z o.o.
Sprawozdanie niniejsze przedstawia syntetyczne podsumowanie działania Zarządu za
okres od 01.01.2018 do 31.12.2018. Dokument wskazuje, że Zarząd dokonał należytej
staranności w wykonywaniu swoich obowiązków wykorzystując zaangażowanie oraz
swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowanej funkcji. Sprawozdanie
wskazuje również, że spółka nie posiada zobowiązań finansowych, a wszelkie
zobowiązania w ciągu roku realizowane są na bieżąco i w terminie. Wykazany zysk
finansowy Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Szczegółowy
wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej oraz
do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Sprawozdanie zostało sporządzone
celem zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Komunalnej Dorzecze Białej
Sp. z o.o.

Sławomir Jędrusiak
Prezes Zarządu
( podpis elektroniczny)
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