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Konfoli

okres obiety konbola
Lata 2013 - 2015 (l polrocze). Badaniem kontrolnym objeta zostanie takze dokumentacja z okresu wczesniejszego, jezetl
miala ona wplyw na realizacje

zadai w latach objetych kontrolA a tak2e dzialania podejmowane peez jednoste do czasu

zakoiczenia konkoli, o ile majqistohy wplyw na peedmiot kontroli. Dane statystyczne zostane w celach porownawczych
zebrane z ostatnich 5 lat, tj. za okres 2011-2015 (l polfocze).
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l. Dane identyfikacyjne kontroli
Numerit'tulkontroli
Jednostka
przeprowadzaRca
kontrolQ

P.15.101

-

Ksztaltowanie cen uslug za dostarczanie wody i odprowadzanie 5ciek6w.

Najwy2sza lzba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

Mirela Zajqc, specjalista kontroli padstwowej, upowa2nienie do kontroli nr96107
z dnia 31 .07 .2015 r
.

Ewelina Czerepska, starszy inspektor kontroli paistwowej, upowa2nienie do kontroli
nr 97352 z dnia 16.10.2015 r.
(dow6d: akta kontroli str.1-2, 2121 - 2122)
Jednostka
kontrolowana

Zaklad Wodociqg6w

i

Kanalizacji Sp.

z

o.o.

w

Szczeciniel, ul. Golisza

'10,

71-682 Szczecin

Kiercwnik jednostki

Benjamin Chochulski od 18,03.2011 r, do 27.08,2015 r. - Prezes Zazqdu, Dyrektor

kontrolowanej

Generalny,
Ryszard W6jcik od 14.09.2015 r. -PrezesZarzqdu, Dyrektor Generalny.
(dow6d: akta kontroli str. 3)

ll. Ocena kontrolowanej dzialal no6ci
W ocenie2 Najwy2szej lzby Kontroli: Spolka w latach 2013 - 2015 | polrocze
prawidlowo wykonywala swoje obowiqzki w zakresie dostaw wody iodbioru
Sciekow. Realizowane przez ZWiK zadania inwestycyjne finansowane byly
ze Srodk6w wlasnych oraz Srodk6w pomocy bezzwrolnej. Taryfy kalkulowane byly
na podstawie koszt6w faktycznie poniesionych w roku popzedzajqcym rok taryfowy

z uwzglqdnieniem planowanych zmian w roku obowiqzywania taryf. Wnioski
taryfowe pzedkladane byly Prezydentowi Miasta Szczecin terminowo i zawieraly
wszystkie wymagane dane. Taryfy oglaszane byly zgodnie z pzepisami ustawy

i

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatzeniu w wodq zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6wa. Dzialania windykacyjne Sp6lki prowadzone byly
prawidlowo. Sp6tka nie dokonywala umozef dlug6w, Wielko66 planowanych uslug
na dany rok taryfowy uwzglqdniana byla prawidlowo na podstawie danych
dotycz4cych zu2ycia wody/ odprowadzenia Sciek6w
roku popzedniego.
Wypracowane zyski, zgodnie ze zobowiqzaniami Sp6lki wynikajqcymi z zawartej
umowy kredytowej , pzeznaczane byly na kapitaly zapasowe,

z

lZwany dalejZWiK lub Spdlka.
, Najwy2sza lzba Kontroli stosuje 3-stopniowq skal? ocen po4lwna, po4tyr, na mirno stwierdzonych nlepraw dlowoSci,
negatywna Jezeli sfornuiowanie oceny ogdlrej wedlug proponowanej skali byloby nadmiemie utrudnione, albo taka ocena
nie dawalaby prawdziwego obnazu funkcjonowania kontro owanej jednostki
op sow4 bqd2 uarpelnia ocenQ ogdin4 o dodatkowe objagnienie
3 Zwana
dalej takie NlK.
I Dz.tJ. z 2015 r, poz. 139, z$/ana dalej Ustaw+

w zakresie objetym kontrol{ stosuje si? ocene

Stwierdzone nieprawidlowo6ci polegaly na:

.

'1

Ujmowaniu we wnioskach taryfowych wydatk6w na reklamg i promocjgs, kt6re
byly kosztami nieuzasadnionymi w Swietle zapis6w $ 2 pkt Bo Rozpozqdzenia
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre6lania taryf,
wzoru wniosku o zahvierdzenie lary'f oraz warunk6w rozliczef za zbiorowe
zaopatzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciek6wT inie mogly stanowi6
podstawy do uznania ich za niezbqdne pzychody, o kt6rych mowa w $ 3 ust, 1
a8 RozporzEdzenia.

2.

w planach inwestycyinych na dany rok wszystkich inwestycjis
ujgtych na ten rok w harmonogramie planu rozwoju imodemizacji urzqdzeh
Nieujmowaniu

wodociqgowo
kanalizacyjnychro uchwalonym pzez Radg Miasta, co stanowilo
naruszenie art. 21 ust. 2 pkt 4 Ustawyll w zw. zad..15 ust. 1 Ustawylz.

-

3. Zawieraniu um6w o dostawg wody/ odprowadzania Sciek6w bez zezwolenia
wla6ciwego w6jta w odniesieniu do czgSci obszar6w Gminy Dobra oraz Gminy
Kolbaskowo, co stanowilo naruszenia art, 16 ust, 1 Ustawytl.

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Ustalanie
Opis stanu

faktycznego

wysoko6ci taryf pzez ZWiK.

1. Sp6lka zostala utwozona 2,09,1999r. pzez Gming Miasto Szczecin. Uchwalq
Rady Miasta Szczecinla zlikwidowano zaklad bud2etowy pod nazwq ,,Zaklad
Wodociqg6w i Kanalizacji w Szczecinie" w celu zawiqzania jednoosobowej spolki
z ograniczon4

odpowiedzialnosci4

(dow6d: akta kontrori str. 16 - 31)

W Sp6lce nie wprowadzono akt6w wewngtznych regulujqcych spos6b

kalkulacji
taryf. Kalkulacjg tg opracowano na podstawie Ustawy, Rozpozqdzenia oraz polityki

prowadzenia rachunkowo6ci obowiqzujqcej w ZWiK.
(dow6d: akta kontroli str. 32, 163)

Pzed zawarciem um6w na dostawq wody/ odprowadzanie Sciek6w Spolka
pzestzegala wymogu uzyskania zezwolenia Prezydenla Miasta Szczecin oraz
Na rck taryfowy 2013 w kwocie 750.000 zl, 2014/2015 - 1.000.000 zt 2015/2016 - 1.000.000 zl.
6 Zgodnie z Kdrym kos/ry uzasadnione 10 koszty okreslone pzez Spdf(e na podstawie Ustawy
5

zachowaniu nalezytej starannosci zmierzajqcej doochrony intercsow
dowykonania zadai wynikajqcych z l.lstawy.
7

i

Rozpolz4dzenia,

odboDdw minimalzacji kosztdw

pr4

niezbednych

Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886, zwane dalej Rozpoeqdzeniem.

3 zgodnie

z kt6rym Sp6lka opracowuje bryfg dla zbioowego zaopattzenia w wodQ i zbiorodego odprowadzania Sciek6w w
spos6b zapewniajqcy uzyskanie niezbQdnych przychoddt{.
, Spdlka nie uiQlo w swoim planie inw€stycyjnym nastepuiqqch inwestycji, Kdre byly p?ewidziane do realizacji na dany lok w
kanalizacrnych uchwalonym paez Rade llliash Szczecin: na rok
Planie roa oiu i modenizacji urz4dzeh wodociqgowo
2013, lj. woda: pozycia Planu A.1, A.3 ',t/ zakresae ulic Cienisla, Dzialkowa, KonarovJa, LiSciasla, Mala, t ailkowskiego,
Obolrycka, Pialrska, RoenQena, Siewna, Slowicza, Sokola, Wycieczkowa, Zagloby, A12 w zakresie ulic Batalion6w
Chlopskich, Eulwar Gdaiski, G6mo5lqska, [.4qczna, Powstaicow Wlkp., RymaFka, Warmiiska, Wegie|ska, Widok, zaglo.Ja,

-

w zakresie ulic Ogrddkowa, Podmokta, Rodzinna, Samia, Domowa, Scieki: pozycla Plan! B.1 w zakresie ulic
Axentowicza, Cienista, Dzialkowa, Gagaina, Hoi", Li$ciasta, Omieczyiskiego, Piaskowa, Slewna, Sokofa, Sczepowa,
Wamawska, Wydeczkowa, Wylotowa, Zagloby, Zbyszka z Bogdaica, Zurawia, 15 (z wyjqlklem oS. Glinki, ul. Jemiotowej,
rurociqgu tlocznego zwier4niecka - Wielgowo)i na rck 2014 woda: pozycia Planur A.3 w zakresie ulic Cienista, Konarcwa,
Lisciasta, [/ala, [4afikowskiego, Obotrycka, Piaiska, Roenqena, Slowicza, Sokola, Wycieczkowa, Zagloby, A.11. w zakresie
ulic: Bataliondw Chlopskich, Bulwar Gdaiski, G6moSlqska, l\4qczna, Rymalska, wa.minska, Wegielska, Widok, zaglowa,
Scieki: l.p. Planu: 8.1. w zakresie ulic Axentowicza, Cienisla, Hoia, Lisciasb, Polna, Sokoh, Wycieczkowa, Zagloby, Zbyvka
z Bogdarica, ihbia;na rok2015 'r,oda: l.p. Planu: A.5, tcieki:1.p. Planu:8.10.
10
Zwany dalej takie Planem ro^,/oju sieci lub Planem.
r1 zgodnie z ktorym Plan okrcala naklady inwestycrne w poszczegolnych lataci.
12 zgodnie z ktdrym Sp6lka jesl obowiqzana zapewnia budowQ uz4dzen wodociqgowych i uz4dzeir kanalizacyjnych,
ustalonych przez gmine w studilm uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego gminy oraz miejscowych
planach zagospodarcwanla pzestzennego, w zakresie uzgodnionym w wielolelnim planie rozwoju i modemizacji uzqdzen
wodociqgowych i uzqdzei kanalizacyjnych uchwalonym pzez Rade l\4iasla (zwany dalej Planem).
A.17

zgodnie z kt6rym na pror,,/adzenie zbiorowego zaopatzenia wwodQ lub zbiorowego odprowadzania Sciekdw jest wymagane
uzyskanie zezriolenia wydanego przez w6jta (burmistza, pre4denta miasta)w drcdze decyzji.
11
Nr Xl/412./99 z dnia 12.07.1999 r.
13

w odniesieniu do czqSci obszar6w gmin: Kolbaskowo, Dobra, Stare
Czarnowo, Police (w zakresie miejscowo6ci Pilchowo).
(dow6d: akta kontroli str. 35 - 58)

w6jt6w

ZW|K na czgSci obszar6w gmin Swiadczyl uslugi, pomimo braku zezwolenia
wlaSciwego w6jtats.

(dow6d: akta kontroli str. 59 - 121)
Zastgpca Dyrektora Finansowego Roman Wojtyniakl6 wyja6nil, 2e zakres pienrvotnie

wydanych decyzji zostal rczszerzony na wniosek ZW|K (po pzeprowadzeniu
szczego.lowej inwentaryzacji szybko rozwijajqcego sig mieszkalnictwa na terenie
Gminy Dobra oraz Gminy Kolbaskowo) popzez wydanie pzez w6jt6w tych gmin
zezwolei w dniu: 8.01,2015 r. (gmina Dobra), 5.09.2013 r. (gmina Kolbaskowo).
(dow6d: akta kontroli str. 122 - 162\
W planie inwestycyjnym ZW|K na rok:

.

.
.

-

2013 pzyiQto do wykonania 48 inwestycji wodociqgowo
kanalizacyjnych
(dotyczqce wody - 28, Sciek6w - 20) o lqcznej warto5ci naklad6w finansowych
8.747 .600 zl, wydatkowano 6.584 .651 zl (75,27o/o planu),

-

pzyjqto do wykonania 60 inwestycji wodociqgowo kanalizacyjnych
(wtym dotyczqce wody 29, 6ciek6w 31) o lqcznej warto6ci naklad6w

20'14

-

-

finansowych 30.281.800 zl, wydalkowano 17.596.140 zl (58,1 % planu)

-

2015 pzyi?to do wykonania 58 inwestycji wodociqgowo
kanalizacyjnych
(dotyczqce wody - 29, Sciek6w - 29) o lqcznej warto6ci naklad6w finansowych
33.640.000 zl.
(dow6d: akta kontroli str. 12'18

-

1229)

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e Wzyc4nq niezrealizowania czg6ci inwestycji bylo
m.in. zerwanie um6w z pzyczyn le24cych po shonie wykonawc6w (ogloszenie
ich upadlo6ci), problemy organizacyjne wynikle w toku realizacji, a takZe pzelo2enie
ich realizacji na kolejny rok.
(dow6d: akta kontroli str. 1291 - 1305)

W planie inwestycyjnym (po zmianach) na rok 20'13, 2014,2015 (l polrocze) ZW|K
ujql inwestycje, kt6re nie byly wymienione w harmonogramie Planu rozwoju sieci
uchwalonym pzez Radq Miasta Szczecin odpowiednio na rok 2013, 2014,201517.
(dow6d:akta kontroli str. 1214 - 1290)
Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e zadania wprowadzano do planu inwestycyjnego
m.in, w zwiqzku
konieczno6ciE uregulowania sieci irozdzialu przylqczy,
konieczno5ciq dostosowania do nowych wytycznych w zakresie odchodzenia
od pzebiegu medi6w pzez tereny prywatne, stwierdzeniu wyeksploatowania
uzqdze{, kontynuacjE realizacji wczeSniejszych inweslycji, mo2liwo6ciq uzyskania
dofinansowania z programu operacyjnego. Wskazal, 2e z uwagi na rozleglo6i
inwestycji czgsi z nich jest realizowana etapowo i corocznie ustala sig zakres,
jaki bgdzie realny do wykonania w danym roku kalendazowym. Nowy Plan rozwoju
sieci na lata 2015-2017 opracowywany jest ju2 bez wskazywania na konkretne ulice
objgte inwestycj4 gdy2 pzyjgto zasadg, 2e ma on stanowii og6lny zarys potzeb
inwestycyjnych, a nie sztywny zakres, kt6ry nie jest mo2liwy do okreSlenia
z wieloletnim wypzedzeniem. Wyja6nil, 2e w kolejnym roku dokonywano korekty

z

Planu rozwoju sieci, w celu jego urealnienia,

fs Gminy Dobra w zakesie zamrtydr pzez ZWiK um&v

m

1722113

z

18.07.2013, 277A13

z m.n.m13,03/'7114

z 12.02.2014, ,c/,69114 z(4.03.2014, Gminy Kolbaskowo w zakrcsie zawaiych pzez ZWiK um6w nn 2560i08 230.10.2008,
2255110 2 27 .'10.N10.128 11 z 12.07.N11.0911112 z'14.05.2012.
U powa2niony pisemnie p eez Zarzqd ZWIK do udzlelania wyjasniei w toku kontoli N lK.
'6

i7W planie inwestycyjnym ZWiK ujqlw 2013 f. 15 pozycji, kt6re nie byly ujete w Planie rczwoju uchwalonym pzez Gmin?
l\4iasto Szczecin, w 2014..

-7

pozycji, w 2015 r. I pdlrocze 26.

(dow6d: akta kontroli str. 1291 - 1305)

Warto6ci naklad6w finansowych ujqtych

w planie

inwestycyjnym ZW|K nie byty

zgodne z warto6ciq naklad6w pzyjqtych w harmonogramie Planu rozwoju sieci.
(dow6d: akta kontroli str. 1214 - 12901

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e podane w Planie rozwoju sieci kwoty sq tylko
szacunkowe, zeczywista realizaQa jest gl6wnie uzale2niona od pzyczyn formalnoprawnych, niezale2nych od ZW|K. W kolejnych latach dokonywano korekty Planu
w celu jego urealnienia w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji.
(dow6d: akta kontroli str. 1291 - 1305)
Plan inwestycyjny ZW|K nie zawieral wszystkich pozycji ujqtych w Planie rozwoju
sieci na dany rokta,
(dow6d: akta konholi str. 1214

-

1228,1279

-

1290)

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e przyczynq takiego stanu rzeczy byl m.in. brak
Srodkow finansowych na dozbrajanie osiedli, gdzie nie moZna stara6 siQ
o dofinansowanie z uwagi na brak efektu ekologicznego (niski stopiei urbanizacli
pomimo wcze6niejszych bardziej optymistycznych zaloZefrlls oraz brak funduszy
(pierwszeristwo majq inwestycje dofinansowywane)2o. WyjaSnil dalej, 2e niekt6re
inwestycje zakohczyly sig w latach popzednich2l, wobec czego nie umieszczano
ich w planie inwestycylnym ZWiK. W pzypadku kilku inwestycji zostanie zgtoszona
stosowna korekta celem jej uchwalenia pzez Radg Miasta Szczecin.
(dow6d: akta kontroli str. 1303 - 1305)
2. Spolka ustalala niezbgdne pzychody na podstawie koszt6w zwiqzanych
popzednim roku obrachunkowym
ze Swiadczeniem uslug, poniesionych
(z zastosowaniem wska2nik6w, o kt6rych mowa w $ B ust. 1 pkt 1 RozpozEdzenia),
ustalonych na podstawie ewidencji ksiqgowej, z uwzglgdnieniem planowanych
zmian tych koszt6w w roku obowiqzywania taryfy, uwzglgdnialqc zmiany warunk6w
ekonomicznych oraz wielko6i uslug i warunki ich Swiadczenia.
(dow6d: akta kontroli str. 163, 208 - 303, 318)

w

W ZWiK nie

obowiqzywaly pisemne zasady ksztaftowania koszt6w wedlug

pzewidywanej wysoko5ci planowanych wydatk6w w roku obowiqzywania taryf.
(dow6d: akta kontroli str. 163 - 165, 305)

2e za

pzygotowanie wniosku taryfowego
odpowiedzialny byl Dzial Ekonomiczno - Finansowy, kt6ry we wsp6lpracy z innymi
wydzialami/dzralami Sp6lki planowal koszty. Dzial ten zwracal sig do innych
wydzial6w/dzial6w o zaplanowanie tych koszt6w, co do ktorych nie stosowano
uslug
prognozowanego Sredniorocznego wska2nika cen towarow

Roman Wojtyniak wyjaSnil,

i

konsumpcyjnych22, a za ktore te wydzialy/ dzialy byty bezpo6rednio odpowiedzialne.
Dzial Ekonomiczno-Finansowy pzy konstruowaniu planu dzialalnoSci kozystal
z kwalifikacji i wiedzy wydzial6Mdzial6w, kt6re mialy do6wiadczenie i informacje

wynikajqce z wykonywanych zadan.

Roman Wojtyniak wyja6nil dalej, 2e Zazqd ZWiK w naibli2szym czasie podeimie
prace zwiEzane z pzygolowaniem procedur obowiqzujqcych w Sp6lce, ktore
jednoznacznie pozwolq okreali6 sposoby i metody planowania.
(dow6d: akta kontroli str.

13

W planie iNestyqinym zwiK nie uiQto m.in. p?ebudowy uliq warcistawa, zakQt,

164

165)

Ogdrkovnej, Rodzinnei, czQsci ulic

osiedla ZelecholJo, w tym samym roku, w kt6rym byly one ujQle '^I Planie roa oju sieci.
W odniesieniu do pozyciiA.5 oraz8.10 Planu nieuwzgldnionych w phnie in'Nestyctnym ZW|K na 2015 r
'e
20 Pnebudowy ul. Warcistawa (4.1 Planu na 2013 r.)
21 W odniesieniu do pozycjiA.4, A.8, A.14, B 2, 8.9 Planu na 2013.
?? Z powodu zmian warunkdw ekoflomicznych, wieko$ci uslug iwarunkdw ich $wiadczenia, planowanych zman stawek'
z planowanych ub zawadych

lmdw

W ramach badania konlrolnego, na wybranej losowo pr6bie, zweryfikowano proces
planowania koszt6w:

-

na rok tarytovry 201412015: awarii sieci, wywozu osad6w ustabilizowanych,
szkolei, Srodk6w czysto6ci, transportu, lqczno6ci, energii elektrycznej,
remont6w, ekspertyz, szkolei, odsetek, promocji, koszt6w zakupu,

-

i napraw, wynagrodzei osobowych,
podr62y slu2bowych, uslug obcych pozostalych, odsetek.
(dow6d: akta kontroli str.203 - 303)
na rok tarylowy 201512016: konserwacji

Koszty energii elektrycznej dla obiekt6w Wydzialu Gospodarki Sanitarnej I planowal
kierownik wydzialu mechaniczno - elektrycznego Mariusz Patyk. Wyja6nil, 2e caloSi

obliczeri zalo2onych koszt6w energii elektrycznej na rok taryfowy 201412015
dla ww. obiekt6w okre5lil biorAc pod uwagg m.in. calkowite koszty energii
elektrycznej na poszczeg6lnych obiektach w roku 2013, maksymalne roczne zu2ycie
energii elektrycznej z ostatnich 5 lat (za lata 2010 2014), obliczonq maksymalnq
kwotq za dostawy energii elektrycznej orazza przesyl energii w 2015 r,za WyjaSnil
dalej,2e metodologia pzewidywania zu2ycia energii elektrycznej na pzyszly rok na
podstawie Sredniej z ostatnich 5 lat mo2e spowodowad niedoszacowanie koszt6w.
Wla6ciwszym rozwiqzaniem, jego zdaniem, byloby pzyjgcie jakiego5 odchylenia
standardowego z pzybli2eniem o najwigkszel wiarygodnoSci.
(dow6d: akta kontroli str. 209, 251 - 256\

-

Koszty energii elektrycznej u.jgte we wniosku taryfowym na rok:
2013 zostaly wykonane
85,56% (plan 12,462.000

-

w

zl,

wykonanie

zf,

wykonanie

10.662.902 zl),

201412015 zostaly wykonane

w

82%

(plan

11.500.000

9.537.029 2il.
(dow6d: akta kontroli str. 383)

Koszty promocji i reklamy, wedlug wyja5nief Romana Wojtyniaka, do wniosk6w
taryfowych pzyjmowano na podstawie informacji skladanych pzez poszczeg6lne
dzialy, w tym Biuro Zazqdu oraz Dzial Inwestycjiz+. Wyja6nil dalej, 2e nie bylo
uchwal Zazqdu dotycz4cych planu wydatk6w na promocjq i reklamg. Zazqd Spolki
pzyjmowal jedynie uchwalg o zatwierdzeniu planu dzialalno$ci Spolki, w kt6rym
ujqte byly r6wnieZ wydatki na dzialalnoSd promocyjno - reklamowq.
(dow6d: akta kontroli str. 1409

-

1410, 1418)

Kierownik Biura Zazqdu Lech Gtqbocki wyjaSnil, 2e dla okre6lenia planu promocji
brano pod uwagg:

o
o

wysokoSd zobowiqzaf z tytulu zawartych um6w w popzednim roku, kt6rych
zakres obowiqzywania pzekraczal okres obowiqzywania taryf,
wysokoSd planowanych koszt6w
imprezy cykliczne potwierdzone

na

wcze6niejszymi dzialaniami, wyd2wigkami medialnymi; wielko5e szacowanei

kwoty ustalano na podstawie rozeznania rynku

o

i informacji od podmiot6w

realizujqcych te zadania w popzednich okresach,

wysoko6i wydatk6w na materialy reklamowe okre5lonych wielko6ciq i zasiggiem
planowanego udzialu w imprezach Srodowiskowych, lokalnych, osiedlowych

i

o

poziomu wydatk6w
oraz na podstawie wytycznych program6w unijnych
zaplanowanych dla ka2dego z nich na promocjq iinformacjq o prolektach,
wydalki stale dotyczqce obslugi agencji reklamowych, filmowych,

zl Kiercwnik dokonal zaokrqglenia maksymalnie wyliqonej lcroty za eneeh popzez dodanie kwoty
21W zakresie koszt6w na pomocjQ w ramach Programu Operacyjn€go Infrdstruktura i Srodowisko.

1

'1

.297 zL

.
.

o
o

z

wydatki zwiqzane
udzialem ZW|K w imprezach okoliczno5ciowych
organizowanych przy wsp6ludziale Biura Komunikacji Spolecznej
i Marketingowej Uzqdu Miasta Szczecin,

wydatki na udzialw konferencjach,
wydatki na wydawnictwa wlasne i okoliczno3ciowe,
wydatki na udzial w konkursach (np. godlo ,,Teraz Polska.
(dow6d: akta kontroli str. 1407 - 1408)

Dzial Inwestycji do wniosku taryfowego na rok 2015/2016 podal warto6i koszt6w
promocji Programu ,,Poprawa jako6ci wody w Szczecinie",
(dow6d: akta kontroli str. 1411 - 1413)
Koszty promocji ujete we wniosku taryfowym na rok:
2013 zostaly wykonane w 144,9 7o (plan 750.000 zl, wykonanie 1.086.758 zl),

-

201412015 zostaly wykonane

w

114,7

% (plan

1.000.000

zl,

wykonanie

1.147 .056 zt)

(dow6d: akta kontroli str. 1397 - 1398)

i Szkolefi Kalarzyna Szewczyk.
Wyja6nila, 2e planowala je na podstawie zalozei budzetu, kt6ry sklada siq
ze szkoleri obligatoryjnych (m.in. BHP) oraz szkoleri niezbgdnych w celu
Koszty szkoleri planowala Kierownik Dzialu Kadr

podnoszenia kwalifikacji (zglaszanych pzez kierownik6w poszczeg6lnych kom6rek
organizacyjnych), Brane pod uwagg bylo wykonanie planu z lat popzednich,
(dow6d: akta kontroli str. 384)
Koszty szkolei ujgte we wniosku taryfowym na rok:

-

2013 zostaly wykonane w 84,0370 (plan 441.660 zl, wykonanie 37 1.148 zl),
201 4 1201 5 zostaly wykonane w 91,34% (plan 390.000 zl, wykonanie 356.242 zl)
(dow6d: akta kontroli str, 384)

Kontrolq objqto, na wybranej losowo pr6bie, koszty: amortyzacji, wynagrodzei
z tzw. bezosobowego funduszu plac, darowizn, promocji, splaty odsetek
od zaciqgnigtych kredyt6w i po|yczek oraz mazy zysku oraz koszty po6rednie.
We wnioskach taryfowych ZW|K nie wykazal kosztu splat rat kapitalowych ponad
warto6i amortyzacji oraz nale2noSci nieregularnych.
(dow6d: akta kontroli str, 1 350, 2058, 2083, 2102)
3,1 , Amortyzacja,
ZW|K odpisy amortyzacyjne od Srodk6w trwalych wykozystywanych do dzialalno6ci

z

udzialem Srodk6w
wodociqgowo-kanalizacyjnej, wytwozonych lub nabytych
bezzwrotnej pomocy ujmowal we wnioskach o zatwierdzenie taryf na lata 2013,
2014t2015,201512016.
We wniosku taryfowym za nw. okres Spolka ujgla koszt amortyzacji w wysoko6ci:
- 1.01.2013r. - 31.12.2013r. - 47.824.668 zl, w tym 24.278.189 zl sfinansowany

Srodkami otzymanymi pzez Sp6lkq bezzwrotnie2s (udzial koszt6w czg6ci
amortyzacji sflnansowany Srodkami bezzwrotnymi wyni6sl w cenie wody: 7,05 %,
w cenie 6ciek6w 17,06%),

-

-

-

47.624.923 zl, w tym 23.922.558 zl sfinansowany
pzez
Sp6lkg bezzwrotnie (udziat koszt6w czq6ci amortyzacji
Srodkami otzymanymi
sfinansowany Srodkami bezzwrotnymi wyni6sl w cenie wody: 6,81 %, wcenie
1.05.2014

30.04.2015

Sciek6w 17,54 %),

-

-

-

47.922.849 zl, w tym 23.834,303 zl sfinansowany
pzez
Sp6lkq
bezzwrotnie (udzial koszt6w czg5ci amortyzacii
Srodkami otzymanymi
1,05.2015

30.06.2016

,5 Srcdki z: Funduszu Spdtnosci, Progcmu Operacyjnego Infrastruktura
Szczecin.

i

Stodowisko (.r,/any dalej lakze POIiS), Gminy

sfinansowany Srodkami bezzwrotnymi wyni6sl

w cenie wody: 6,59 %, w cenie

Sciek6w 17,15 %).

(dow6d: akta kontroli str. 379)

Roman Wojtyniak wyja5nil, 2e ZW|K zobowiqzany byl na potzeby amortyzacji
bilansowej pzyjqe caQ warto6d Srodk6w trwalych, a fakt otzymania dotacji
nie ma wplywu na warto6d poczqtkowq Srodka tnrtralego. Spdlka aplikujqc o Srodki
pomocowe Funduszu Sp6jnoSci i kozystaj4c z dotacji uwzglqdnialo obowiqzujqcq
zasadg ,,zanieczyszczalqcy placi", kt6ra oznacza, 2e pelne koszty dzialari majqcych
na celu likwidacjg zanieczyszczenia powinien ponosi6 zanieczyszczajqcy (sprawca,
kt6ry spowodowal szkodQ w Srodowisku lub zagro2enie powstania szkody). Zgodnie
z lq zasad4 do kalkulacji taryf wliczano pelnq amortyzacjq infrastruktury. Wyja5nil
dalej, 2e ceny powinny byd skalkulowane na bazie uzasadnionych pelnych koszt6w
dzialalno6ci, uwzglqdniajqc niezbgdnq dzialalno6i inwestycyjnE ZW|K, terminowq
obslugq zaciqgniqtych zobowiqzari oraz racjonalnq i uzasadnion4 mar2q zysku
pozwalajqcq efektywnie funkcjonowai,
(dow6d: akta kontroli str, 381 - 382)

Srodk6w finansowych odpowiadajqcych amortyzacji Spolka
na oddzielnym rachunku

bankowym

nie

ujmowala

(dow6d: akta kontrori str.304)
ZW|K nie ujmowal we wnioskach taryfowych 2adnych koszt6w inwestycji w toku.
(dow6d: akta kontroli str, 380, 1291 - 1302)

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e Sp6lka ustalajqc niezbgdne pzychody planowala
jedynie koszty (np. amortyzacja) wynikajqce z inwestycji, kt6rych zakoficzenie
planowano na okres obowiqzywania taryf.
(dow6d: akta konkoli str. 380)
Badanie konholne obejmujqce 3 zakofczone inwestycje wykazalo, Ze amoftyzaqa
naliczana byla od nastepnego miesiqca po pzyjgciu ich na stan Srodk6w trwalych.
Amortyzacji dokonywano stopniowo popzez rozlo2enie koszt6w inwestycjr w czasie,
zgodnie z$7 ust. 5 Rozpozqdzenia. Dla sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej,
ZW1Kprzyj{2 % stawkq amortyzacji.
(dow6d: akta kontroli str. 304 - 309, 320 - 376)
Na badanej pr6bie 5 inwestycji w toku, zakoriczonych w roku obowiqzywania taryf,
ustalono, 2e faktyczne odpisanie w ciezar koszt6w amortyzacji bylo p62niejsze
niZ pzyjgte we wnioskach taryfowych na 201412015

i 201512016, co spowodowalo
zawy2enie tych koszt6w ujgtych w ww. taryfach lqcznie o kwotg 253.205 2126.
(dow6d: akta kontroli str. 319, 325 - 326)
Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e brak jest mo2liwo6ci, na podstawie obowiqzujqcych

pzepis6w, uwzglqdniania

we

wnioskach taryfowych ,,oszczedno6ci"
oraz ,,pzekroczei" koszt6w wykazanych we wnioskach taryfowych dotyczqcych
ooozednich okres6w.
(dow6d: akta kontroli str. 552)

r

Wewniosku taryforym 20142015 kwota 4.167 zl, 20152016
8

-

249.038

zt

3.2. Wynagrodzenia.
Srednie wynagrodzenie brutto (wraz z nagrodami) odpowiednio w roku 2013, 2014,
2015 (l p6trocze) na stanowiskach:
kierowniczych wynioslo 8.492 zl, 8.005 zl (94,2 % w odniesieniu do roku
popzedniego),8.402 zl (104,9 % w odniesieniu do roku popzedniego),

-

administracyjno-finansowychzz: 3.651 zl, 3.590 zl (98,3% w odniesieniu do roku
popzedniego), 3.587 zl (99,9 % w odniesieniu do roku popzedniego)
technicznych (nierobotniczych): 6.615 zl, 7.112 zl (107,5"/" w odniesieniu
do roku popzedniego), 6.577 zl (92,4 % w odniesieniu do roku popzedniego),
technicznych (robotniczych): 4.686 zl, 4.729 zl (100,9 % w odniesieniu do roku
poprzedniego), 4.539 zl (95,9 % w odniesieniu do roku popzedniego),

os6b pracujqcych w kanalach: 4.598 zl, 4.894 zl (106,4 Yo w odniesieniu do roku
popzedniego), 41822l(85,4 % w odniesieniu do roku popzedniego).
(dow6d: akta kontroli str. 385)

W sprawie wzrostu o ponad 5% (w relacji rok 2014 do roku 2013) wynagrodzei grup
zawodowych: dzial techniczny (stanowiska nierobotnicze) os6b pracujqcych
w kanalach, Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e w pzypadku malych grup pracownik6w

i

60

(50 os6b) uwzglQdnienie
odpraw itd. powoduje takie wahania.

w

Srednim wynagrodzeniu nagr6d,
(dow6d: akta kontroli str. 552)

W taryfach ujgto koszty wynagrodzeh

-

zlzw. bezosobowego funduszu plac:

2a2013 - 80,000 zl, wykonano 139.408 zl,
za 201 41201 5 - 1 50.000 zl, wykonano 103.644 zl,
za 201512016

-

100.000 zl, za maj i czerwiec 201 5 wykonano 31.803 zl.
(dow6d: akta kontroli str. 386)

Badaniem kontrolnym objqto 14 um6w zlecef (o dzielo)28 o warto6ci 169.176 zl,
na 37 um6w o wartoSci 233,596 zl, realizowanvch w latach 2013 -2014,
(dowdd: akta kontroli str.387 - 391)
Sp6lka zawarla umowy zlecenia m.in. nr:
(termin obowiqzywania 27.02.2014r.
27.02.2014
a) FER 01/02/2014
31.12.2014 r., wynagrodzenie miesigczne 3,450 zl brutto) o koordynacje prac
zwiqzanych z archiwizacjq dokumentacji powstalej podczas realizacji prolektu

z

r.

-

,,Poprawa jako6ci wody w Szczecinie", pzygotowania iopracowania danych

finansowych potzebnych

do

o

Srodki dotacji
programdw
unijnych,
dla ww. projektu oraz innych wniosk6w o Srodki dostqpne z
pzygotowanie dokumenlacji rozliczeniowej dla projektu Poprawa lako6ci wody
raport6w oraz wniosk6w

w Szczecinie.
(dow6d: akta kontroli str. 392 - 393)

W zakresach obowi4zk6w pracownik6w dziafu: finansowego, ekonomlcznego,
inwestycji ujQto ww. czynnoSc..
(dow6d: akta kontroli str. 406

-453, 473-477,501

- 520)

Roman Wojtyniak wylaSnil, 2e umowe zawarto z osobq ktdra do czasu pzej6cia
na emeryturQ brala udzial w realizacji ww. projektu. W celu dochowania nale2ytej
starannosci zapewnienia prawidlowego rozliczenia zachodzila konieczno66

i

L4cznie nieobotniczych i robohiczych.
Dotyczyly (oprdcz szczegttowo wymienionych w tresci niniejszego wystqpienia): sporuqdzenia opisu zamqlienia
na dostawQ sprzQtu komputeodego, pzygotowanie dokufi€nbcii .,viaFnej z rcgulacjq prawlq nierudofiokj, opl'a@wanra
tekst6w monogratii nt. historii wodociqgdw w Szczecinie, wykonania ekspeftyzy technicznej, wykonania p|ac zwiqzanych
z pielegnacjqteren6w zielonych, uzupehienia dokumenbcji elektrycznej powykonawczej, opEcowania scenariusza obdloddw
z okazji Dnia Pracownika Komunahego, wykonanie prac konsultacyjnych, testowych i pomiarowych dot. pompy
?7

a

zlecenia wykonywania tych czynnosci tei samej osobie.
(dow6d: akta konholi str. 549)

z

r.

(okres obowiqzywania 2,07.2012r, 31.03.2013 r,, wynagrodzenie miesigczne 5.000 zl brutto) naupozqdkowanie
posiadanymi licencjami na oprogramowanie,
dokumentacji zwiqzanq
pzygotowania dokument6w potzebnych do pzekazania do archiwum
zakladowego licencji oprogramowania oraz innych dokument6w bgdqcych

b) FER-6/06/2012

25.06.2012

z

na stanie dzialu Informatyki.
(dow6d: akta kontroli str. 394 - 395)
W strukturach ZWiK znajdowal siq dzial informatyki, zatrudniano informatyk6w.
(dow6d: akta kontroli sh. 536 - 548)

Roman Wojtyniak wyja5nil, 2e ww. umowe zawaio z uwagi na nadmiar
czynno6ci wykonywanych w $m okresie pzez pracownik6w dzialu informatyki.
(dow6d: akta kontroli str. 550)

c)

06/03/2013 228,03.2013 r. (okres obowiqzywania2.04.2013r, -31.12.2013r.,
wynagrodzenie miesigczne 3.500 zl brutto) na opracowanie rocznego planu

funduszu plac izatrudnienia, sprawdzenia harmonogram6w pracy os6b
zatrudnionych.
(dow6d: akta konkoli str. 398 - 399)

W strukturach ZW|K znajdowal sig dzial spraw pracowniczych oraz dzial kadr
iszkolei, Prowadzenie polityki zatrudnienia nale2alo do obowiqzk6w kadry

LquLatqv't'

-^-^,t-^i^^^l
Lat

(dowod: akta kontroli str. 400

-

405, 48g

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e umowq zawarto z osobq kt6ra
odeszla na emeryturg w celu dokoriczenia pzez niqswoich zadari,

-

b00)

z tym dniem

(dow6d: akta kontroli str. 552)

W latach 2013 - 2015 lrzech Czlonk6w Zazqdu ZWIK, w tym Prezes, otzymywalo,
na wniosek Rady Nadzorczej Spolki, nagrody roczne (odpowiednio za rok 2012,
2013,2014\ w lqcznej wysoko5ci brutto 323.653 zl (Srednio na jednego czlonka

zanqdu rocznie brutto 35.961 zl)
(dow6d: akta kontroli str. 553 - 597)

Pzewodniczqcy Rady Nadzorczej Spolki Ryszard Sloka wyja6nil, 2e Rada
wnioskowala o nagrody dla Czlonk6w Zanqdu ZW|K, gdy2 Spolka dzialala
efektywnie, byla skutecznie zarzqdzana, uzyskala zatwierdzenie sprawozdania
zazqdu z dzialalno6ci Spolki oraz sprawozdania finansowego. Wyja6nil dalej,
2e Rada Nadzorcza brala pod uwagg art. 10 ust. 5 ustawy o wynagradzaniu os6b
kierujqcych niekt6rymi osobami prawnymi wskazujEcy, 2e ocena powinna
uwzglgdnia6 warunki stwozone dla prawidlowego funkcjonowania Sp6lki, w tym
okoliczno6ci majqce wplyw na wynik finansowy podmiotu, a niezale2ne od tego
podmiotu, w szczeg6lno6ci postanowienia organu stanowiqcego samozqdu
dotycz4ce wyposa2enia w majqtek oraz wysoko6d cen i oplat za uslugi komunalne
o charakleze u2yteczno6ci publicznej. Nagroda roczna ma charakler motywujqcy
skierowany do kadry zarzqdzajqc$ w celu dalszego podnoszenia efeklywno5ci
funkcjonowania Spolki, itym tak2e kierowala sig Rada Nadzorcza ptzyznqEc
nagrodg rocznq Czlonkom Zazqdu oraz wnioskujqc do Prezydenta Miasta
Szczecina o jej pzyznanie Prezesowi Zarzqdu.
(dow6d: akta kontroli str. 599 - 600)
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3,3. Uslugi obce,

Sp6tka ujqla we wnioskach taryfowych

z

tytulu koszt6w uslug obcych na rok

taryfowy:

-

201 3 kwotg 7.'f 39.785 zl (wykonano

1 67,57 Yo, tj. 1 1.964.266 zl\,
(wykonano
91,61 % tj. 8.040.548 zl),
201412015 kwotg 8.776.751 zl

20151201 6 kwolp 9.207 .842 zl.

(dow6d: akta kontroli str. 602)

Badaniem kontrolnym objgto koszty uslug obcych ujgtych na kontach zespolu
402,,Uslugi obce":

-

za rok 2013 ustugi obce w zakresie: remonty kapitalne, uslugi konsultacyjne,
ekspertyzy i dokumentacje, w lqcznej kwocie 1.906.934 zl (co stanowilo 12,43%
calkowitych koszt6w uslug obcych ujgtych na koncie zespolu 402),

-

za rok 2014 ustugi najmu idzier2awy, remonty kapitalne, uslugi konsultacyjne,
ekspertyzy idokumentacje, pozostale uslugi obce, w lqcznej kwocie 3.865.507 zl
(co stanowilo 27,27% calkowilych koszt6w uslug obcych ujQtych na koncie
zespolu 402).
(dow6d: akta kontroli str. 605 - 1001)

Ustalono,2e:

A. Spolka kozystala z uslug firm zewngtznych w celu analizy, wypelnienia
izlo2enia przez nie wniosk6w aplikacyjnych o ptzyznanie pomocy bezzwrotnej
m,in. w ramach projektu ,,Poprawa jakoSci wody"zs,

W ZW|K funkcjonowal dzial inwestycji oraz dzial obslugi konhakt6w, ich pracownicy
w zakresach swoich obowiqzk6w mieli calo6ciowq realizacjg zadai zwiqzanych
z programami operacyjnymi, w tym .jeden pracownik pzygotowywanie i wypelnianie
wniosk6w o dofinansowanie z funduszy uni,nych.
Koszty z tytulu ww. uslug w latach 201 3

-

2015 | p6kocze wyniosty 272,500 zl.

(dow6d: akta kontroli str. 5g-5m,513-515,518-54,527 -535,6ru,682-6S,924- 94q

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e zlo2enie wniosku aplikacyjnego zwiqzane
jestzptzygotowaniem szeregu szczeg6lowych dokument6w (m.in. sludium
wykonalno6ci, analizy finansowej) i co do zasady pzyjgte jest, 2e dokumenty
aplikacyjne pzygotowujq specjalistyczne podmioty. Realizacja pzez pracownik6w
programami pomocy bezzwrotnej dotyczy
ZWiK zadan zwiqzanych
w szczeg6lno$ci etapu po otzymaniu dofinansowania i zwiqzana jest ze zlo2onymi

z

w badanym okresie 9-cioma wnioskami aplikacyjnymi.
(dow6d: akta kontroli str. 998)

- 20151 p6lrocze Sp6lka kozystala lqcznie z uslug 5 kancelarii
prawnych (lqczne koszty z tego tytulu wyniosly w ww, okresie 791.775 zt, Srednio
B. W okresie 2013

na miesi4c 26.392 zl):

a) firmy J., na podstawie umowy z 1.08.2012 r., zgodnie z ktorq pomoc prawna
obejmowala zadania inwestycyjne:

-

budowa zaplecza technicznego dla ZWiK pzy ul. Golisza 10 w Szczecinie,
program ,,Poprawa jako6ci wody - etap I i ll".
Z tytulu obslugi prawnej w zakresie dw6ch ww, zadari inwestycyinych zleceniobiorca
otzymywal miesigcznie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie 6.000 zl netto.
etap I i ll zakonczyla sig wdniu 30.09.2012 r., inwestycji
Realizacja Projektu

pzy

-

ul, Golisza 10 - w dniu 30,11 .2014 r.

a Zwany dalej taue ProjeKem.

W

okresie styczen 2013

-

lipiec 2014 zleceniobiorca otzymywat

pelne

wynagrodzenie. Zawierane do umowy aneksy dotyczyly terminu jej pzedlu2enia,
nie zmieniono wysokoSci wynagrodzenia.
Koszty ww. uslug w okresie syczei 2013 - lipiec 2014 wyniosty 'l'14.000 zl.
(dow6d: akta kontroli str. 610 - 618, 625 -628,806

-

843)

b) firmy M,B., na podstawie umowy z 1.08.2014 r., zgodnie z kt6rqpomoc prawna
obejmowala obslugg zadania inwestycyjnego polega.lqcego na budowie zaplecza
technicznego dla ZW|K pzy ul. Golisza 10 w Szczecinie, w szczeg6lnoSci w
stosunkach prawnych pomigdzy ZW|K afirmqS. z wynagrodzeniem ryczaftowym
miesigcznie 5,500 zl netto.
Koszty z tytulu ww. uslug wyniosly w okresie 11 ,2014 - 2015 | p6hocze 44.000 zl.
(dow6d: akta kontroli str. 619 -622,920 - 923)

c) firmy A.P., na

podstawie umowy z 12.01 .2010 r. na obslugg prawnq w zakresie
spraw zwiqzanych z kontynuowaniem i zakoiczeniem Projektu z wynagrodzeniem
miesigcznym netto: w okresie 01,01,2011 r, - 29,01,2015 r. 5.000 zl, w okresie
30,01.2015 r. - 30,08.2015 r. - 3.000 zl, w okresie 31.08.2015 r. - 31.12.2015 r.
4.000 zl.
Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e w rozumieniu Decyzji Komisji Europejskiej koniec
prac nastqpil 31.12.2010 r., Raport Koimwy zlo2ono 08.07.2011 r., Deklaracjg
Zamknigcia
Raport Zamkniqcia 18.06.2012
Obecnie trwa postgpowanie
dotyczqce rozliczenia koicowego (wniosek o platnoSe kofcowq).

-

i

-

r.

Koszty z tytulu ww. uslug wyniosly w okresie 2013

-

20'15 | p6hocze 139.000

2130.

(dow6d: akta kontroli str. 1003)

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e zapewnienie nale2ytej staranno6ci, jak r6wnie2
profesjonalne podej5cie do realizacji projekt6w wiq2e sig
koniecznoSciq
zapewnienia profesjonalnego doradztwa. Wszystkie te czynnoSci maj{ mialy
na celu zminimalizowanie ryzyka nalo2enia korekt i zabezpieczenia prawidlowego
rozliczenia. Zwr6cil uwagq, 2e Projekt byl jednym z pierwszych tego rodzaju
finansowanym w ramach perspektyw: 2000-2006, 2007-2013 wi4zal sig
z konieczno6ciq powiqzania wielu dziedzin zar6wno w obszaze inwestycyjnym,
finansowym jak i prawnym, niezbqdnym bylo zapewnienie profesjonalnej obslugi
prawnej. Zlo2enie wniosku o platno66 kofcowE nie oznacza koica zglaszania
roszczefi wykonawc6w ipodwykonawc6w kontrakt6w realizowanych wramach
ww. projektu. W kwestii ponoszenia koszt6w obslugi prawnej dotyczqcych inwestycji
pzy ul. Golisza Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e Spolka stoi pzed koniecznoSciq
wsparcia jej w postqpowaniach pzedsqdowych i sqdowych kierowanych pzeciwko

z

i

niej o zaplatg domniemanych roszczeh ze strony wykonawc6w i podwykonawcdw.

(dow6d: akta konkoli sh. 998

-

999, 1015)

d) firmy Sz., na podstawie umowy z 3.04.2000 r., zgodnie z kt6rq pomoc prawna
obejmowala:t:

-

konsultacje prawne i spozqdzanie opinii pisemnych na wniosek Zazqdu Spolki,
dyrektor6w/ kierownik6w Pion6w, Rady Nadzorczej w kwestiach zwi4zanych
z funkcjonowaniem ZWiK,

-

konsultacje prawne i spozqdzante opinii pisemnych na wniosek kierownik6w
poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych, w szczeg6lno5ci: Dzialu Regulacji

r

Wydatki wedtug rozrachunk6w na koncie zespotu
z firmE A.P. w okresie 2013 - 2015 | pdlrocze ,,vyniosly 170.970 zl,
"2"
kosAwyliczony metod4,,w stu" wynidsl 139.000 zl.
3! Uwzgl?dnialqc lregC aneksL.r nr 3 z 01.10.2007 t., N 4 z 31.12.2011t., nt 5 z 30.07.2012 r.; umowa zawierala zapis,
2e rcprezentowanie ZW|K pzed oqanami ozekaj4cymi oraz udzial w negocjacjach nast€powad mialo na podsbwie
zawieEnej kazdoczowo umowy, w ktdej okre3lana miala byd wysokosc wynagodzenia fimy Sz. ZWiK zobowiq,zany byl
do zvrmtu koszto[ poniesionydr przez fime Sz. ptzy wykonywaniu poza Szczecinem spraw powierzonych sbsujqc zasady
rozticzenia delegacji dla pracownikdw

Sdlki.

Prawnej Nieruchomo6ci, Sieci

i

Urzqdze,h, Dzialu Spzeda2y, Wydzialu Sieci

Wodociqgowej, Wydzialu Gospodarki Sanitarnej,
udzial w posiedzeniach Zazqdu Sp6lki,

-

reprezentowanie ZWiK pzed organami ozekajqcymi w zakresie powiezonych
spraw,
pzeprowadzanie procedur zwiqzanych z regulacj4stan6w prawnych urzqdzef'
wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych na nieruchomo6ciach os6b tzecich,
pelnienie 3 dni w tygodniu dwugodzinnych dy2ur6w w siedzibie ZWIK pzez
adwokata lub radcg prawnego firmy Sz.

-

|

2015 p6lrocze wynosilo
Wynagrodzenie miesiqczne netto w okresie 2013
8.000,00 netto, Reprezentowanie ZW|K pzed organami ozekaj4cymi onz udzial
w negocjacjach nastgpowad mialo na podstawie zawieranej ka2dorazowo umowy,
w kt6rej okreSlana miala by6 wysoko6i wynagrodzenia firmy Sz. ZWiK zobowiEzany
byl do zwrotu koszt6w poniesionych przez firmg Sz. pzy wykonywaniu poza

Szczecinem spraw powierzonych stosujqc zasady rozliczenia delegacji
dla pracownik6w Sp6lki.
Koszty z tytulu ww. uslug wyniosly w okresie 2013 -2015l p6lrocze 277 .255 zl32.
(dow6d: akta kontroli str. 629 - 640, 844 - 919)

e) firmy A.Ch., na podslawie unowy 231.12,2012 r., zgodnie z kt6rqpomoc prawna
obejmowala obsluge prawnq w zakresie postepowai o udzielenie zam6wienia
publicznego obejmujqc4

-

przygotowanie formalno-prawnych czg6ci specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia33 i zaproszei do skladania ofert,
formulowanie odpowiedzi na zapytania do SIWZ izaproszei do skladania ofert,
analizg wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu oraz ofert,
spozqdzanie odpowiedzi na odwolania,
formulowanie wniosk6w w postqpowaniu administracyjnym pzez Prezesem
Uzgdu Zam6wiei Publicznych,
udzielenie zam6wienia
inna bie2qca obsluga w trakcie postqpowari

o

publicznego.

Pzedmiot umowy obejmowal wykonywanie zastQpstwa pzed Krajowq lzbq
Odwolawcz4 na podstawie odrebnego zlecenia oraz pelnienie dy2uru 3 tazy
w tygodniu po 4 godziny.

Wynagrodzenie miesigczne okre6lono w wysoko6ci 8.600 zl brutto.
Umowa na podstawie aneksu nr 2 z 31.12.2014 r. obowiqzywala do 31,12,2015r.

Prezes Sp6lki Beniamin Chochulski w ostatnim dniu pelnienia tej funkcji pzedlu2aj4c umowg
podpisal
firmq A.Ch. aneks nr
27 .08.2015
do31.12.2017

3

z

r.

r.

Koszty z tytulu ww. uslug wyniosty w okresie 2013 - 2015 | p6lrocze 217.519 zfsr,
(dow6d: akta kontroli str. 641 - 650, 754 - 805)

Pracownicy dzialu inwestycji ZW|K w zakresach obowiqzk6w slu2bowych mieli
udzielenie zam6wienia publicznego,
caloSciowe prowadzenie postgpowari
kierownik Dzialu Kontroli Zam6wieri Publicznych w zakresie obowiEzk6w

i

o

slu2bowych mial prowadzenie caloksztaftu spraw zwiqzanych z zasadami udzielania

zam6wieri publicznych, udzielanie porad w zakresie pzygotowywania SIWZ,
sprawowanie nadzoru nad wyborem prawidlowego trybu udzielania zam6wief
r

Wydalkiwedlug rozGdlunkow na koncie zespolu ,,2" z limq Sz. w okresie 2013
wyliczony metodq.w stu" wlnidsl277.255 21.
3 Zwana dalei SIWZ.
s Wydatki wedhrg rozcchunkdw na koncie zespofu ,2' z tinrqAc w okresie m13
metodq ,w
'rrylkzony

st!'

wynidsl 21 7.519 zl.

-

2015 I pOlrocze wyniosv 341 024 zl, koszi

- m15

| ptftocze wyniosty 267.548 zl, koszt

publicznych, udzielanie porad pracownikom Spolki w zakresie stosowania pzepis6w
prawa regulujqcych zam6wienia publiczne, udzial w pracach komisji pzetargowych.
(dow6d: akta kontroli str. 455 - 457 , 473 - 474,501 - 520)

Roman Wojtyniak wyja6nil,

2e majqc na

uwadze skomplikowany zakres

interpretacyjny oraz bogate ozecznictwo Krajowej lzby Odwolawczej w celu
zapewnienia prawidlowego wyboru wykonawcy oraz zminimalizowanie ryzyka

Zazqd Sp6lki podjql decyzjg

o wsparciu

pzez fimq zewngtnnq w obszaze

zam6wiei publicznych,
(dow6d: akta kontroli str, 1001)
W ZW|K zatrudniony byl radca prawny.

(dow6d: akta kontroli str. 635, 1346)

C. Sp6lka kozystala z uslug doradztwa podatkowego firmy E. na podstawie umowy
z 10.09.2014 r.
Za miesi4c grudziei 2014 r. koszt z powyzszego tytulu wyni6st '10.999 zt,
w I o6hoczu 2015 r.16.22221.
W ZWIK zatrudniony by{ Gl6wny Ksiggowy-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
z- cy dyrektora finansowego, kierownik dzialu ekonomiczno-finansowego, kierownik
dzialu ksiggowoSci. Spolka kozystala tak2e z uslug kancelarii prawnej w zakresie
kompleksowej obslugi prawnej.
(dow6d: akta kontroli str. 41 3,

41

9, 426, 451, 632, 669

-

674, 946

-

949, 1 000)

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e umowa z kancelariq doradztwa podatkowego
dotyczyla Swiadczenia uslug doradztwa w zakresie zagadnieri podatkowych. Opinie
podatkowe dotyczyly planowanych pnez ZWIK dzialai i ich wplywu na obciq2enia
podatkowe Spofki. Kancelaria posiadala wysoce specjalistycznq wiedzq dotyczqc4
zagadnieri podatkowych.
(dow6d: akta kontroli str. 1000)
3,4, Pozostale koszty (darowizny, reklama i promocja).
We wnioskach taryfowych Sp6lka ujgla wydatki na reklamg i promocjq w kwocie:
na rok taryfowy 20'13 - 750.000 zl, wykonano 1.086.758 zl,

-

na rok taryfowy 201412015 -'l .000.000 zl, wykonano 1 .147 .056 zt
(ZW|K w roku taryfowym 201412015 poni6sl r6wnie2 koszty
wysoko6ci
554.921 zl na promocjg Programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowiskors,
nie umieszczajqc we wniosku taryfowym te1 kwoty),
na rok taryfowy 201512016- 1000.000 zl oraz 850,000 zl na promocjg POI|S.
(dow6d: akta kontroli str. 1397 - 1398,1411 - 1412\

y

Koszty reklamy i promocli (z wylqczeniem promocji POIiS) dotyczyly m.in.:
uslug agencji reklamowych iartystycznych,

-

klub6wsportowych,
stowazyszenia taica towazyskiego,
jacht klubu,
Miejskiego O6rodka Kultury,
Miejskiego O6rodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji,
teatru lalek Pleciuga,
koncertu pt. ,,Muzyka na Wodzie" w pzystani 2eglarskiej,
imprezy pn.: ,,Dqbskie Wieczory Filmowe",

turnieju pilkarskiego pn,: ,,Po2egnanie wakacji na sportowo", ,,0 puchar Baltyku",
,,Puchar Prezydenta Miasta Szczecin",

turnieju recytatorskiego,Romantycznie",

6 zwany dalej

hue

POliS.
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-

096lnopolskiego turnieju badmintona,
uroczystego oratorium papieskiego,
plenerowego wydazenia pn.: ,,Czas na Herbatkq",
wystawy florystycznej pn.: ,,Plywajqcy Ogr6d",
konkursu pn.: ,,Moze a moja du2a i mala oiczyzna" ,
festynu rodzinnego pn.: ,,Nie jestem sam. Pracujemy i bawimy sig razem",

festynu osiedlowego pn.: ,,Wspieramy ogrodnik6w osiedlowych w ich pasjach
twozenia zielonych podw6rek",
konferencji pn. ,,Bezpieczeristwo po2arowe las6w w strefie pzygranicznej
oraz bezpieczeistwo obszar6w chronionych - nowoczesne technologie",
forum pn.: Prawa Medi6w Elektronicznych,
umieszczenia logo ZWiK iznaku ,,Czysta woda'w albumowej publikacji z okazji
l5Jecia Polnocnej lzby Gospodarczej w Szczecinie pt.: ,,Szczecin ludzie

-

ibiznes",

-

zakupu gad2et6w np, koszulek z logo TheTall Ships Races, pi6r markowej firmy,
kropel wody wykonanych ze szkla lub krysztalu, sygnowanych pzez artyste jako
wyr6b jednostkowy i wlasnorgczny, kartek Swiqtecznych,

dzieiawy powiezchni reklamowych,

-

studia fotograficznego (sesja fotograficzna dla czlonk6w Zazqdu),

pnygotowania strategii promocji ZWiK w zwiqzku z pzyznaniem Sp6tce godla
,,Teraz Polska",

Zawierajqcy umowq ze Sp6lkq zobowiqzany byl promowa6 znak: Czysta Woda, logo
ZWiK, kreowania pozytywnego wizerunku ZWiK.
Umowy z klubem sportowym P. zwieraly zapis, 2e klub umo2liwi pracownikom ZW|K
nieodplatne uczestnictwo (wraz z czlonkami ich rodzin) w rozgrywkach ligowych
wg uzgodnionej liczby wej5ci6wek, umowy z klubem sportowym H. zobowiqzywaty
do zabezpieczenia dla pracownik6w ZWiK okreSlonej liczby wej6ciowek na mecze.
(dow6d: akta kontroli str. 1568 - 2007)
W ramach promocji POI|S Sp6lka poniosta koszty:

-

2014 r. wwysoko6ci 451.164,00 zl (wydatki m.in. na kluby sportowe,
Migdzynarodowe Targi Szczeciiskie),
w 20'15 | p6kocze w wysoko6ci 206.257,00 zl (wydatki na kluby sportowe, Baltic
Tall Ships Regata 2015, logo projektu POliS, tablice informacyjne dotyczqce
promowanego proyektu).
(dow6d: akta kontroli str. 1555, 1561 - 1563, '1565 - 1567, '1994)

w

Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie Prolektu - etap lll, lV iV w ramach
POIiS beneficjent zobowiqzany byl do informowania opinii publiczne. o fakcie
ramach POI|S zgodnie
otzymania dofinansowania na realizacjq projektu
m.in. z,,Zasadami promocji projekt6w dla beneficjent6w POIiS 2007 - 2013".
(dow6d: akta kontroli str. 1420-1446,1494, 1520, 1546)

j

w

W harmonogramach realizacji POI|S etap lll, lV i V wydatki

na promocjg (jako
niepodlegajqce zwrotowi w ramach POIIS) Sp6lka wykazala w kwocie 997 .7 48 zl.
(dow6d: akta kontroli sk. 1414 - 1417)

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e Spolka pozyskujqc bezzwrotne Srodki unijne
zobowiqzana jest do prowadzenia promocji program6w unijnych i w ramach tych
Srodk6w pzeznacza Srodki na promocjg, w tym w postaci wspierania klub6w
sportowych i innych wydazeri o charakteze sportowo - kulturalnym odbywajqcych
sig na lerenie dzialania Sp6lki. Wydatki na promocjg program6w unijnych Sp6lka
finansule ze Srodk6w wlasnych, kt6re uzyskuje z taryfy. Naklady inwestycyjne
finansowane ze Srodk6w unijnych dotyczq dzialalno6ci podstawowej Spolki. WyjaSnil
15

dalej,2e nie ma ograniczeri zwiqzanych z limitem wydatkdw dotycz4cych dzialaf
,,lnformacja i promocja". Wysoko6i wydatk6w na promocjq POI|S Etap lll, lV i V
zostala zaakceptowana pzez Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie popzez zatwierdzenie Harmonogramu Realizacji
Projektu, kt6ry jest zalEcznikiem do Umowy o dofinansowanie.
(dow6d:akta kontroli str. 1413, 1418)

Spdlka nie ujmowala w taryfach darowizn. Koszt darowizn ujgto w ksiqgach
rachunkowych w2013 r. w wysoko5ci 15.500 zt, w2014r.-32.00021. Darowizny
otzymaly organizacje pozazqdowe, Rady Osiedli oraz Kuria Metropolitalna,
W ZWiK nie obowiqzywaly pisemne zasady udzielania darowizn,

Udzial pzychod6w z dzialalno5ci dodatkowej Spolki w pzychodach z caloksztaftu
dzialalno6ci (wodociqgowo-kanalizacyjnej i dodatkowej) wyni6sl odpowiednio w roku
2013, 201 4, 201 5 | polrocze: 1,7 o/0, 1,5 %, 1,8 o/0.
Wydatki na darowizny pokryte byly w ka2dym z ww. lat w ponad 98 % 6rodkami

finansowymi pozyskanymi

pzez Sp6tkg

z

dzialalno6ci wodociqgowo

-

kanalizacyjnej.
(dow6d: akta kontroli str. 317 , 1357

-

1359, '1390, 2009 - 2012)

z

Roman Wojlyniak wyja6nil, 2e wydatki
tytulu darowizn dokonywane byly
z rachunku bankowego ZWiK, z kt6rego realizowane sq zobowiqzania Sp6lki.
Warto66 dokonanych w latach 2013 2014 darowizn mogla by6 pokryta w caloici
zpzychod6w innych ni2 dzialalno6i wodociqgowo-kanalizacyjna, Darowizn
dokonywano na cele charytatywne, pomoc dzieciom. Udzielane darowizny wynikaly
z uzasadnionych spolecznie potzeb i rozpatrywane byly indpvidualnie pzez Zarzqd
Spolki. Zazqd rozwa2a wprowadzenie jasnych zasad co do wysoko5ci darowizn
i kryteri6w jej pzyznawania.
(dow6d: akta kontroli str.317, 1418)

-

3,5, Koszty poSrednie,

ZWiK dokonywal alokacji koszl6w po5rednich wedlug polityki

prowadzenia
rachunkowo6ci obowiqTujqcej w Spolce, pzypisujqc je do miejsc ich powstawania.
Koszty dzialalno5ci pozostalej (innej ni2 wodociqgowo-kanalizacyjna) obciq2aly
tq dzialalno6i i nie wplywaly na wysoko6i cen wody i 5ciek6w,
(dow6d: akta kontroli str. 169, 188, 198,728-732,1354-1372)
3.6. Splaty odsetek od zaciqgnigtych kredyt6w i po2yczek.
We wnioskach taryfowych Sp6lka ujgla odsetki w kwotach:
na rok taryfowy 2013 - 12.400.000 zl (wykonano 10.464.637

-

na rok taryfowy 201 41201 5 na rok taryfowy 2015/2016

-

7

.018. 1 35

zl

2136,

tj. 84,4%),

(wykonan o 6.220.480 zl, tj. 88,6%),

6.672.364 zl.
(dow6d: akta kontroli str. 1313)

-

-

Z

ewidencji finansowo
ksiqgowej za okres 201.3
2015 lpolrocze wynikalo,
2e odsetki od kredyt6w BOS oraz od po2yczki NFOS wyniosly 17.857.624 zl. Kwota
ta zostala w tym okresie pzez Sp6lkg zaplacona.

(dow6d: akta kontroli str. 1315 - 1340)

3.7. Umozenie

nale2no6ci niepzeterminowanych. Windykacja nale2no6ci

pzeterminowanych.

Sp6lka

nie

dokonywala

umozei

W nale2no6ciach pzeterminowanych

nale2no6ci

za lata 2013

-

niepzeterminowanych,

2015 lpolrocze nie bylo

nale2noici pzedawnionych.
Nale2no6ci pzeterminowane z tytulu oplat za wodg i Scieki na:
s

Za rok2013

r wykonanie

8.720.079 zl plus wykonanie za 4 pieMsze miesiqce roku 2014 w wysokoSci 1.744.558 zl.

31 .12.2012 r. wyniosly

-

1

.588.986 zl,

31.12,2013 r. wyniosly 1 .396.454 zl.
Kontrolq objgto windykacjq 13,49% tych nale2no6ci (188.4a1 zll.

31.12.2014 r. wyniosly 1.022.961 zl.
Kontrolq objqto windykacjg 10,2o/o tych nale2no5ci (104.41 1 zl)
W objetet badaniem pr6bie kontrolnej nie stwierdzono nieprawidlowo5ci w windykacji
nale2noSci.

We wnioskach taryfowych ZWiK nie wykazywal nale2no6ci nieregularnych.
(dow6d: akta kontroli str. '1341 - 1350, 2058,2083,2102)
3.8. Mar2a zysku.
ZW|K ujql we wniosku taryfowym na rok taryfowy:

-

2013 nadlg zysku w wysoko5ci 0 %, uzyskujqc w tym okresie wynik finansowy
na dzialalnoSci wodociqgowo
201412015 mar29 zysku 0
w kwocie 11,297,058 2],38,

-

kanalizacyjnej w kwocie 4,327.979

2137,

%, uzyskujqc wynik finansowy na ww. dzialalno6ci

201512016 mar29 zysku w wysoko6ci 1%3s.

(dow6d: akta konholi str. 269, 1379)

Do wyliczenia wielko5ci pzychod6w

z

dzialalnoSci wodociqgowo

-

kanalizacyjnej
Sp6lka nie uwzglgdniala pozostalych pzychodow operacyjnych pochodzqcych
ze Srodk6w bezzwrotnych oraz pzychod6w finansowych.
(dow6d: akta kontroli str. 1383)

-

Roman Wojlyniak wyja6nil, 2e zysk osiqgnigty na dzialalnoSci wodociqgowo
zaplacone odsetki (ujqte
nalezy skorygowad
kanalizacyjnej w 2013
we wnioskach taryfowych) w wysoko6ci 8.720.079 zl i w6wczas marZa zysku wynosi
minus 4.392.099 zl, natomiast zysk w roku taryfowym 201412015 wwysoko5ci
'1
1.297.058 zl skorygowany o zaplacone odsetki w wysoko6ci 6.221 .480 zl wyni6sl
5.075.578 zl, Wyja6nil dalej, 2e uzyskanie zysku w kwocie 5,075.578 zl (we wniosku
taryfowym okre6lono marze na poziomie 0 %) spowodowane bylo gl6wnie
oszczpdno6ciami w 3 pozycjach: wynagrodzenia z nazutami (240.000 zl), energia
(1.256.000 zl), uslugi obce (2.348.000 zl).
Spolka nie uwzglgdnila wyzszego ni2 zakladany zysk, jako finansui4cy niezbgdne
pzychody w kalkulacjach kolejnych wniosk6w taryfowych, gdy2 iak wyjaSnil Roman
Wojtyniak, ze wzglqdu na obowiqzujqce pzepisy nie ma takiej mo2liwo6ci.
(dow6d: akta kontroli str. 1376, 1384, 1395,2043)

r.

o

Wska2nik rentowno6ci odpowiednio w roku 2013, 2014,2015

(l p6kocze)

wyni6st

na dzialalno6ci:

-

wodociqgowej: 1,13 Y", 5,20 %, 9,21 Yo,
Sciekowej: 3,21 %,3,11 o/o,11,43Y0.

Wska2nik plynnoSci bie2qcej
2015 (l p6lrocze)

-

w

roku: 2013 wyni6sl 1,5 o/0, 2014

-

0,84

Yo,

2,09 %.
(dow6d: akta kontroli str, 1378)

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e w pzypadku roku 2015 sqto informacje za I p6lrocze,
ponoszone koszty
rok obrotowym nie rozkladajq siq proporcjonalnie,

a

w

zwigkszone pozyc,e kosztowe dotyczqce calego roku obrotowego wystqpujE
w koric6wce roku np. dodatkowe wynagrodzenie roczne plus nazuty.
Na podwy2szenie wspolczynnika plynno6ci powy|etl 2 wplyw mialo podpisanie
Narodowym Funduszem Ochrony
kolejnego aneksu pozyczki platniczej

z

o,4,
Sciekdw 3,19 %.
Udziai osiqgnietego wyniku linansowego w cenie netto wodywyni6sl l,19
Udzial osiqgniQtego wyniku linansowego w cenie netto',tody wyniosl8,22 %, scieko 4,82%.
3 Slanowila 0,'lzl w hcznej cenie brutto vrody i Sciekdw wynoszqcej 1l,09
37
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Srodowiska

i

Gospodarki Wodnej, po2yczka platnicza zostala pzeksiqgowana

z zobowiqzari kr6tkoterminowych na dlugoterminowe (okres splaty zostal wydlu2ony
o 2 lata).

(dow6d: akta kontroli str. 1376, 1385)
W Sp6tce nie obowi4zywaly pisemne zasady (procedury) ustalania mar2y zysku.
(dow6d: akta kontroli str. 1386, 1388)

Roman Wojtyniak wyja6nit, 2e Sp6lka dqZyla do minimalizowania podwy2ek wody
iSciek6w pzyjmujqc mar29 na poziomie od 0 % do 1%. Sp6lka planuje wprowadzii
zasadg ustalania mar2y zysku pod kqtem alokacji koszt6w promocji i reklamy, kt6re

zostanq wylqczone

z planu szacowania niezbgdnych koszt6w dzialalno6ci

podstawowei ujmowanei w

taryfit

,oow6d: akta kontroli str. 13g7 - 13g9)
3.9, ZW|K w terminie 70 dni pnez planowanym dniem wejScia taryf w 2ycie na rok
2013, 201412015, 201512016 przedstawial Prezydentowi wniosek o ich
zatwierdzenie.
(dow6d: akta kontroli sh. 2045,2070, 2089)

3.10. Taffi za rok 2013,201412015, 201512016 weszly w 2ycie na podstawie
art.24 ust, 8 Ustawy, tj. bez uchwaly Rady Miasta Szczecin o ich zatwierdzeniu.
(dow6d : akta kontrol i sk. 601, 2032, 2035, 2037 )

3.11. Taryfy za rok 2013, 201412015, 201512016 Sp6lka oglaszala zgodnie z
wymaganiami art 24 ust 9
(dow6d: akta kontrori str. 2032-2o3gl

Ustawy

3.12. Taryfy obowi4zywaly

r.

1

rok,

tj. od 1.0'1.2013 r. do

r.,

z

31.12.2013r.

wyjqtkiem okresu od 1 .01 .2014
oraz od 1 .05.2014
do 30.04.20'15
rok,
do 30,04,201440. Kolejny wniosek o zatwierdzenie taryf obejmuje
tj od 1 05 2015 r' do 30 04 2016
,oo"6d: akta kontrori str. 2032 - 2038)

t

1

w

pozostale koszty operacyjne. Sp6fXa
rachunkowo calo56 koszt6w produkcji wody ujmowala na koncie koszt6w
wytwozenia wody. Shaty wody wyliczane byly pnez ZWiK na podstawie metody
PWS, jako procentowy udzial wody straconej do wtloczonej. Straty wody wyniosly
odpowiednio w roku 2013,2014,2015 | p6lrocze: 18,24 Yo, 13,59 Yo, 12,56 o/o
(dow6d: akta kontroli str. 1009)
3.'13. ZW|K nie odpisywal strat wody

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e

z uwagi na trudny do

okre6lenia poziom awarii

na sieci nale2qcej do Sp6lki (jedna z najdlu2szych w Polsce) i kradzie|y, nie zostaly

dotychczas okre6lone normy strat wody w sieci obslugiwanej pzez ZWiK. W roku
2015 Spolka wszczqla postqpowanie pzetargowe na wykonanie modelu
hydraulicznego dla Szczecina, kt6ry bgdzie podstaw4lepszego opomiarowania sieci
wodociqgowej
ograniczenia strat wody. Por6wnujEc wyniki badai lzby

i

Gospodarczej ,,Wodociqgi Polskie", straty wody Spolki mieszczq sig w Srednich
obszarach dla du2ych wodociqg6w w Polsce. Wy2szy poziom wska2nika w 2013 r.
wynikal z btgdnego pomiaru wyprodukowanej wody i odniesienia do zeczywistego
poziomu spzeda2y. Od 2014 r. pomiary sq ju2 prawidlowe i wskazujq na poziom
skat poni2ej Sredniej okre6lonej pzez lzbg Gospodarcz4
(dow6d: akta kontroli sh. 1009)

W celu ograniczania strat wody, wedlug wyja6niei Romana Wojtyniaka, Sp6lka
podejmuje dzialania polegajqce na szeroko pojgtym opomiarowaniu sieci
r0

tjchwah

nr yJfiV/1037i 13 Rady N.{iasla Szczecin z

taryf z roku 2013.

dnia 18 listopada 2013 f. pzedluiono na 4 miesiqce obowilzywanie

i zaaqdzaniu niq pzy uZyciu modelu hydraulicznego, kt6rego
jest
zadaniem
m.in, pomoc pzy racjonalnym zanqdzaniu sieciq w zakresie
pzeplywdw i ci6niefi, wykrywania awarii i stan6w nietypowych, sterowania pracq
wodociEgowej

sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych. Obecnie jest realizowany I etap tego
pzedsigwzigcia (podpisanie umowy).
(dow6d: akta kontroli str. 1015-1016)

i

2014 Sp6lka poniosla koszty zwi4zane z podwyzszonymi
oplatami za kozystanie ze Srodowiska odpowiednio w wysoko6ci: 1S0Bzli449zl,
(dowdd: akta kontroli sk. 2039 - 2040)

3.14. W roku 2013

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e we wnioskach taryfowych odpowiednio na rok
201412015 201512016 Spdlka uigla podwy2szone oplaty za kozystanie
ze Srodowiska w wysoko5ci: 116 zl i 927 zl, wobec czego ich wysoko6d nie miala

i

istotnego wplywu na ceny taryf.
(dow6d: akta kontroli str. 2042)

3.15. Koszty, kt6re byly pzyjmowane do taryf wedlug wielko6ci osiqgnietych w roku

obrachunkowym popzedzajqcym wprowadzenie nowych taryf odpowiadaly
wielko6ciom ujgtym na kontach rachunkowych w tym okresie i podlegaly korekcie
zgodnie z prognozowanym Sredniorocznym wska2nikiem cen towarow i uslug.
(dow6d: akta kontroli str.208 - 212,280 - 287)

3,16, Sp6lka we wnioskach o zatwierdzenie taryf pzyjmowala ilo6ci planowanej
spzeda2y wody/ Sciek6w na poziomie zbli2onym (odchylenie nie pzekraczalo 5 %)
w stosunku do ilo6ci faktycznie zrealizowanej w roku popzednim4'
(dow6d: akta kontroli str.312)
,

Roman Wojtyniak wyja5nil, 2e aktualnie Spolka eksploatu.p 6 uj96 w6d, zar6wno
powiezchniowych, jak i gruntowych, Tzy ujgcia pracujq w spos6b niepzerwany,
a pozostale pelniq funkcjg rezerwowE (np. w pzypadku awarii pozostalych ujg6).
ZW|K posiada du2y potencjal w zakresie mo2liwo5ci dostaw wody pitnej i stara sie
go racjonalnie wykozystywai, Jednak na pzestrzeni ostatnich lat obserwuje siQ
systematyczny spadek spzeda2y wody42, tym samym maleje produkcja i zakup.
Pzyczynq tego jest m.in. oszczgdna gospodarka wodno - Sciekowa w pzypadku
gospodarstw domowych jak i zaklad6w produkcylnych, zastosowanie wodomiezy,
wzrost oplat za wodg i Scieki oraz odczuwalna w rejonie reces.ia gospodarcza
(np. likwidacja pzemyslu stoczniowego, zamykanie nierentownych,
ale wodochlonnych zaklad6w produkcyjnych, co z kolei, pzyczynilo sig do emigracji

zarobkowej i wyludniania sig miasta). ZWiK podjql dzialania w celu likwidacji
niekt6rych ujqi wody. Czynione sq starania zmiezajqce do racjonalnego
wykozyslania zasob6w popnez pr6bg porozumienia z gminami oSciennymi
w zakresie spzeda2y wody. Podpisano list intencylny z 3 gminami, dotyczqcy
zakresie idei wspoldzialania
wsp6lpracy regionalnej gmin oSciennych
jednostek
samozqdu terytorialnego w odniesieniu do zadania
miqdzykomunalnego
wlasnego, tj, zbiorowego zaopatzenia w wodq. ldei tel nie udalo sig w pelni
zrealizowai z uwagi m.in. na opory ze strony pzedstawicieli niekt6rych gmin
w obawie pzed monopolizacj4 zmniejszeniem zatrudnienia, brakiem wplywu
na ceny wody i konieczno6ciq zmian w infrastrukturq tego sektora. Propozycjg
wspolpracy ZW\K dozyl gminom o6ciennym, porozumienie zawad z jednq z nich.

w

w metrach szeaciennych: za rok taryfowy 2012: woda 20.623976 (Plan na 2013 - 19.770 000), Sciek
18702.248 (Plan na2013 -17.990000); za rck taryfowy 2013 woda 19.220.033 (Plan na 201412A15 19.287.000), Sciek
17.532.879lP an na201412015 17.577.000); za rok taryiowy 2014/2015: woda '19.176.099 (Plan na 2015/2016 - 19 160 000),
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Scieki 17.651.504 (Plan na 2015/2016 - 17 500.000).
4, W roku 1995 zuzycie wody w mln mef6w szesciennych wynioslo 38,5, w 2010 t.

-21,5,v m14 -19,2.

Ponadto spzeda2 wody poza granice administracyjne Miasta Szczecin
jest prowadzona okresowo (je6li zachodzi taka potzeba) innym pzedsiebiorstwom.
(dow6d: akta kontroli slr. 1016 - 1018)
317 . Zadna z gmin obslugiwana przez ZWiK
wody/ Sciek6w dla jej mieszkahc6w,

nie pzekazywala doplat do ceny
(dow6d: akta kontroli sk. 315 - 316)

3.18. W latach objqtych kontrolqSp6lka nie udzielala po2yczek innym podmiotom.
(dow6d: akta kontroli str. 313)

3.19. Srednia miesiqczna warto5i brufto faktur wystawionych pzez ZW|K na 1
gospodarslwo domowe wyniosla, 120,2 zl w latach 2013 - 2014, 115,20 zl w roku
2015 | p6lrocze.
(dow6d: akta kontroli str, 2013)

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e naczelnymi zasadami ustalania taryf, zgodnie
z Ustaw4 jest ochrona odbiorcy pzed nieuzasadnionym, nadmiernym wzrostem
cen oraz by obciE2enie bud2etu gospodarstwa domowego tytulu uslug
dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w nie pzekraczalo 4 % Sredniego
dochodu rozpozqdzalnego gospodantwa domowego. W 2adnym z badanych
okres6w szacowane obciq2enie gospodarstw domowych nie pzekraczalo zalecanej
wysokoSci wska2nika. ZW|K do wyliczenia udzialu koszt6w z tytulu oplat za wode
iScieki w dochodach gospodarstw domowych kozystal do jego oszacowania
z danych Gldwnego Uzgdu Statystycznego - z Bazy Danych Lokalnych.
(dow6d: akta kontroli str. 1386, 1396)

z

Ustalone
nieprawidlowosci

W

dzialalnoSci kontrolowane.j jednostki

w

pzedstawionym wy2el zakresie

stwierdzono nastepujqce nieprawidlowo5ci:

1. Sp6lka ujmowala we wnioskach taryfowych planowane wydatki na reklamq

i

promocjg (na rok taryfowy 2013 w kwocie 750.000 zl, 201412015 - 1.000.000 zl,
201512016 - 1.000.000 zl).
(dow6d: akta kontroli str. 1397 - 1398, 1411 - 14121

te byly kosztami nieuzasadnionymi w Swietle zapis6w $ 2 pkt 8
Rozpozqdzenia i nie mogly stanowie podstawy do uznania ich za niezbgdne
pzychody, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 1 a Rozpozqdzenia.
Wydatki

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e Sp6lka planule wprowadziC zasadg ustalania
mar2y zysku pod kqtem alokacji koszt6w promocji i reklamy, kt6re zostanq
wylqczone z planu szacowania niezbqdnych koszt6w dzialalno6ci podstawowej
ujmowanej w taryfie.
(dow6d: akta kontroli str. 1413, 1418)

2. Spdlka w planie inwestycyjnym na dany rok nie uwzglgdniala wszystkich
inwestycji ujgtph na ten rok w harmonogramie Planu rozwoju siecir
uchwalonym pnez Radq Miasta Szczecin, co stanowilo naruszenie
art. 21 ust. 2 pkt 4 w zw. z art, 15 ust. 1 Ustawy.
(dow6d: akta kontroli str. 1214

-

1228,1279

-

1290)

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 Ustawy Plan okreSla naklady inwestycyjne
w poszczeg6lnych latach, W my6l art. 15 ust. 1 Ustawy pzedsigbiorstwo
wodociqgowo
kanalizacyjne jest obowiqzane zapewnid budowg uzqdzei
wodociqgowych i unqdzefi kanalizacylnych, ustalonych pzez gminq w studium
uwarunkowai
kierunk6w zagospodarowania pzestzennego gminy

-

i
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orazmie.iscowych planach zagospodarowania pzestzennego,

w

zakresie

uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Roman Wojtyniak wyjaSnil, 2e ptzyczynq takiego stanu zeczy byl m,in. brak
Srodk6w finansowych na dozbrajanie osiedli, a w przypadku kilku inwestycji
zostanie zgloszona stosowna korekta Planu rozwoju sieci.
(dow6d: akta kontroli str. 1303 - 1305)

3.

Sp6lka na dzieri zawierania um6w o dostawq wody/ odprowadzania Sciek6w nie
posiadala zezwolef wla6ciwego w6jta obejmujqcych czg56 obszar6w Gminy
Dobra oraz Gminy Kolbaskowo,
(dow6d: akta kontroli str, 59 - 121)

z art. 16 ust. 1 Ustawy na prowadzenie zbiorowego zaopatzenia w
wodg lub zbiorowego odprowadzania 5ciek6w jest wymagane uzyskanie
zezwolenia wydanego pzez w6jta (burmistza, prezydenta miasta) w drodze
Zgodnie

decvzii,

Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e zakres pierwotnie wydanych decyzji zostal
rczszezony na wniosek ZW|K popzez wydanie pzez w6jt6w tych gmin
(gmina
zezwoleh w dniu:08.01.2015 r. (gmina Dobra), 05.09.2013

r.

Kolbaskowo).
(dow6d: akta kontroli str. 122 - 162\
Uwagi dotyczace
badanej dzialalnoSci

1.

-

kanalizacyjnej slu24
NIK zwraca uwage,2e utzymaniu sieci wodociqgowo
pzeprowadzane remonty, kt6rych koszt jest ujmowany w taryfach, a dzialalno66
kanalizacyjnego w zakresie
inwestycyjna pzedsigbiorstwa wodociqgowo
pokrytym Srodkami wlasnymi, kredytem ipo2yczkq finansowana jest
popzez ujgcie jej koszt6w w taryfach.

-

Dzialanie polegaj4ce na ujmowaniu w taryfach amortyzacji Srodka trwalego
sfinansowanego Srodkami bezzwrotnymi bylo przedmiotem dwoch ozeczeh
Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego++, w kt6rych tre6ci wskazano:
,,W majqtku skar2qcego znalazl sig ekwiwalent dotacji w postaci okre5lonych
6rodk6w trwalych. Nie powstaly one ze Srodk6w wlasnych skar2qcego,
do kt6rych rozpozqdzenie nie zalicza dotacji. Wszelkie zwiqzane z nimi koszty
nie podlegajq dlatego rozliczeniu z odbiorcami uslug, w tym koszty wynikajqce
z amortyzaqi."
Zgodnie z opiniq Minisha Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.10.2015 r. okre6laj4c

taryfy nale2y uwzglgdnia6 amortyzacjg bilansowq niezale2nie od

2r6del

finansowania naklad6w na wytwozenie Srodka tnvalego.
(dow6d: akta konlroli str. 2116 - 2117)

Do czasu ostatecznego rozstzygnigcia pzez Naczelny Sqd Adminishacyjny
sposobu ujmowania w taryfach amortyzacji zasadne jest, zdaniem NlK,
zachowanie ostro2noSci w planowaniu uzasadnionych koszt6w stanowiqcych
podstawq ustalania wysoko6ci taryf

.

Spotka nie posiadala pisemnych zasad ustalania marZy zysku, planowanych
(wedlug prognoz) w taryfach koszt6w oraz wydatkowania Srodk6w finansowych
na darowizny, co zdaniem NIK jest niezbqdne, majqc na wzglqdzie standardy
kontroli zazqdczej okre6lone w art. 68a5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o
d Nr ll

SA/Wi 713h4 z 30j22014 |. sklad 3 sedzi6w: sedzia NSA Andrzej Wawr4niak, sedzi4/ie WSA: Miec4slaw
Go*iewicz. lreneusz Dukiel, oeeczenie nieprarrcmocne;
Nr ll S,VW69/14 z '10.04.20'14 r. skbd 3 sQdzio,r,: sQdzia NSA Andrzej Wawrzyniak, sQdziowe WSA: Mieczystaw Gddiewicz,
Wadyslaw Kulon, ozeczenie nieprdwomocne.
15 Zgodnie z ktdrym kontrol? zazqdcza w jednostkach sekton linans6w publicznych stanowi ogol dziaiai podejmowanych
dla zapewnienia realizacji cel6w izadan w sposdb zgodfy z prawem, efektywny, oszczedny ilenninowy. Celem konloli

:.:
finansach publicznych4o
z dnia 16 grudnia 2009 r.

oraz

komunikat

nr

23

Ministra

Finans6w

w sprawie standard6w kontroli zarzqdczej dla seklora

finans6w publicznych.

Zdaniem NIK zasadne jest wprowadzenie w ZW|K pisemnych zasad ustalania

marZy zysku, koszt6w ujmowanych w taryfach na podstawie prognoz (ze
szczegolowo6ci4 pzeciwdzialajqcq ich pzeszacowaniu) oraz wydatkowania
toku kontroli stwierdzono
Srodk6w finansowych na darowiznyaT.
pzeszacowania koszt6w m.in, w obszaze energii elektrycznej, wynagrodzen
osobowych, uslug obcych oraz szkolef.

W

Zdaniem NlK, niezbgdne jest zachowanie zgodno6ci polityki inwestycyjnej Sp6lki
z Planem rozwoju sieci uchwalonym pzez Radg Miasta Szczecin. W zwiqzku
z tym, zasadne jest ujmowanie w planie inwestycyjnym ZW|K oraz realizowanie
tylko tych inwestycji, kt6re wynikajq z ww. Planu (zaktualizowanego).
A

NIK zwraca uwagg na mo2liwo6i ustalania koszl6w promocji program6w
operacyjnych wspolfinansowanych pzez Uniq Europejsk4
zakresie
stanowiqcym niezbgdne minimum okre6lonym w umowie o dofinansowanie

w

inwestycji (np. tablice informacy.jne z logo programu, itp.).
W zwiqzku z powy2szym zasadna jest analiza i ujmowanie pozostalych koszt6w
(np. wynikaj4cych z um6w o sponsoring w zamian za umieszczanie logo
programu operacyjnego
imprezach sporlowych lub kulturalnych),
z uwzglgdnieniem definicji koszt6w uzasadnionych okre6lonej w $ 2 pkt8

na

Rozoozadzenia,

2.Pneznaczenie zysku z dzialalno6ci wodoci4gowo kanalizacyjnej na zadania niezwiqzane ze zbiorowym
zaopatneniem w wode i odprowadzaniem Sciekow.
Opis stanu

faktycznego

We wnioskach taryfowych Sp6lka wskazala planowany zysk brutto na spzeda2y
na rok taryfowy:
2013 w wysoko6ci 15.087.900 zl,

-

2014/2015 w wysoko5ci 7.735.900 zl,
2015/2016 w wysoko5ci 9.229.800 zl.
(dow6d: akta kontroli str, 2054,2079,2098)

Wynik finansowy bruttoc osiqgnigty pzez Sp6lkq na dzialalnoSci wodociqgowo

-

kanalizacyjnej wyni6sl w roku:

-

2013-4.327.9792tr,
2014-7.371.6902tr.
2015 (l pdlrocze)

-

9.798.720 zl.

(dow6d: akta kontroli str. 1392)
Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalno6ci wyni6sl w roku:
20'13 - 26.3'18.'119 zl (nettors 18.717 648zl),

-

2014

-

32.773.871 zl (netto 29,646.689 z$,
- 21.81 0.332 zl (netto 18.799.925 zl).
(dow6d: akta kontroli sh. 1392)

201 5 | p6lrocze

zae 4dczej jest zap€wnienie w szczeg6lno$ci:

1
) zgodnoSci dzialalnosci z ptzepisami pawa oraz procedurami wewnQtznymi;
pEestrzegania
skutecznogci i efektywnoSci dziatania;
wiarygodnosci sprawozdai;
ochrony zasob6w;
i promowania zasad etycznego poslepowaniai o)efektywnosci iskutecznosci ptzedywu infomacji;
zan4dzania ryzykiem.

2)

3)

4)

5)

7)

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy zapewnienie funkcjorowania adel$,/atrej, skulecznej iefektywnej kontroli zazqdczej
nale4 do obowiqzkdw kierownika jednostki.

6 Dz.U. z 2013 r, Doz.885 z p6in. zm.
Ze Srodk6w linansorvydr ZWiK pozyskiwanych glfirnie z opht za wodQ iScieki.
Bez uw4ldnienia podat(u dododo[ego od os6b prawnych
.e Po uw-2gldnieniu podafru dododoxego od osdb prawnych.
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Roman Wojtyniak wyja6nil, 2e na wysoko6d zysku wplyw mial memorialowy odpis
dotacji (w 2013r. 24.338.640 zl, w 2014r. 24.095.38421), kt6ry niegeneruje
Srodkow pienig2nych dla Spolki, a w roku 2014 dodatkowo otzymane
odszkodowania w kwocie 4.822.529 zl.
(dow6d: akta kontroli str. 1386, 2041)

Zysk za rok 2012, 2013, 2014 przeznaczony zoslal Wzez Zgromadzenie
Wsp6lnik6w na kapital zapasowy, W okresie objgtym kontrolq nie zostal
on rozwi4zany.
(dow6d: akta konkoli str. 2014 - 2031)
Rada Nadzorcza corocznie pzedkladala Wsp6lnikowi pisemne sprawozdanie
dzialalno6ci oraz sprawozdania
z wynik6w oceny sprawozdah Zaaqdu

z

finansowego za ubiegly rok obrotowy oraz wniosk6w zazEdu dotyczqcych podzialu
zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza wyrazila pozytywnq opiniq
o pzeznaczeniu zysku na kapitat zapasowy. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej
z dnia 10 maja 2004 r. z Bankiem Ochrony Srodowiska S.A. w Warszawie, Spolka
byla zobligowana do pzekazywania calo6ci osiqgnigtych zysk6w na ten kapital.
(dow6d: akta kontroli str,1207 - 12'10)

Roman Wojtyniak wyja6nil, Ze 6rodki kumulowane na kapitalach zapasowym
irezerwowym przeznaczane bqdq na inwestycje rozwojowe, kt6re Spolka
ma zamiar realizowad cyklicznie w kolejnych latach. Planowane inwestycje
zwiqzane bqdq z rozbudowq infrastruktury wodociqgowej i kanalizacyjnej, popraw4

zazqdzania infrastrukturq

orcz

wdra2aniem rozwiqzah

wplywajqcych
na ograniczenie koszt6w eksploatacji posiadanego majqtku. Roman Wojtyniak
wyja6nil dalej, 2e Spolka od 3 lat podejmuje pr6by zmiany zapis6w ww. umowy
zakazie wyplaty dywidendy.
kredytowej m.in. pod kqtem zmiany zapis6w

o

Proponowana pzez Sp6tkq zmiana zostala ujgta pzez Bank w prolekcie aneksu

z czerwca 2015 r, Obecnie trwajq negocjacje w tym zakresie.
(dowdd: akta kontroli str. 1393)

lV. Wnioski
Wnioski pokontrolne

Pzedstawiajqc powy2sze oceny i uwagi wynikajqce z ustaleri kontroli, Naiwy2sza
lzba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwy2szej lzbie Kontroliso, wnosi o:

1. Ujmowanie w taryfach jedynie uzasadnionych koszt6w Swiadczenia uslug
wodociqgowo - kanalizacyjnych w celu ustalenia niezbgdnych pzychodow
Spolki.

2.

Zapewnianie zgodno6ci uchwalanych plan6w inwestycyjnych Sp6lki z Planem
rozwoju modernizacji urzqdzeh wodociqgowo-kanalizacyjnych uchwalanym

i

pzez Radg Miasta Szczecin.

3. Uzyskiwanie zezwolefi wla5ciwych w6jt6w (burmistz6w,

prezydent6w)

pzed zawarciem um6w o dostawq wody/ odprowadzenie Sciek6w.

V. Pozostale informacje i pouczenia
Prawo zgloszenia

zastzezei

Wystqpienie pokontrolne zostalo spoz4dzone w dw6ch egzemplazach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

e Dz.lJ.22015

r., poz. 10€6.
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Zgodnie

z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanel

ptzysluguje prawo zgloszenia na pismie umoty\ivowanych zaslrze2eh do wystqpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego pzekazania. Zastze2enia zglasza siq
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.
Obowiq,zek

poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wnioskow

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszg o poinformowanie Najwy2szej lzby Kontroli,
w terminie 21 dni od otzymania wystqpienia pokontrolnego, o sposobie
wykozystania uwag wykonania wniosk6w oraz o podjgtych dziafaniach lub
przyczynach niepodjqcia tych dzialai,

i

W

pzypadku wniesienia zastze2en do wystqpienia pokontrolnego, termin
pzedslawienia informacji liczy sig od dnia otzymania uchwaly o oddaleniu
zastEezei w calosci lub zmienionego wystEpienia pokontrolnego,

Szczecin, onia{6 fistopaoa 2015 r.

Nalwy2sza lzba Kontroli
Delegatura w Szczecinie

izby
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Konbi

