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Kraśnik, dnia 11 marca 2016 r.

Pan
Zbigniew Marcinkowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 25 lutego 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: Częste awarie sieci wodociągowych na terenie miasta powodują
poważne straty, co skutkuje podwyższonymi kosztami funkcjonowania usługodawcy KPWiK
Spółka z o.o. Z informacji przekazanej na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przedsiębiorczości i Inwestycji przez kompetentne osoby ze strony KPWiK wynika, że straty
wody z tytułu awarii sieci przesyłowych przekraczają 30%, a stan techniczny wspomnianych
sieci stwarza obawy częstych awarii.
-Kto i z jakich środków pokrywa koszty usuwania awarii oraz kto ponosi koszty strat wody?
-Jaki wpływ na wysokość ustalonych taryf na wodę i ścieki mają straty wody?
-Jakie działania zostały podjęte celem przeciwdziałania tak wielkim stratom wody?
-O ile jeszcze wzrosną stawki taryfowe w przyszłym roku po zakończeniu trwającej
modernizacji oczyszczalni ścieków oraz innych planowanych inwestycji?
Odpowiedź: W nawiązaniu do interpelacji złożonej w dniu 25.02.2016 r. przez Pana
Zbigniewa Marcinkowskiego radnego Rady Miasta Kraśnik, Kraśnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udzielając odpowiedzi na zadane pytania informuje, że
koszty usuwania awarii wodociągowych ponosi KPWiK Sp. z o.o. ze środków własnych.
Do usuwania awarii używany jest własny sprzęt tj. koparki, wywrotki, urządzenia do
zagęszczania gruntu, kucia i cięcia nawierzchni. Koszty strat wody, które ponosi Spółka maja
wpływ na wielkość opłat środowiskowych, koszty zużycia energii elektrycznej oraz koszty
usuwania awarii. Łącznie stanowią kilka procent w opłacie za wodę.
Przedsiębiorstwo w roku 2012 zakupiło komputerowe urządzenie o wartości kilkudziesięciu
tysięcy złotych do wykrywania nieszczelności sieci wodociągowej. Po wykryciu awarii
następuję jej usunięcie przez pracowników KPWiK Sp. z o.o.. Przedsiębiorstwo eksploatuje
kilka tysięcy przyłączy wodociągowych, których znaczna część znajduje się w złym stanie
technicznym. 45W najbliższych latach będzie prowadzona ich sukcesywna wymiana.
Planowana jest również modernizacja niektórych odcinków sieci wodociągowej znajdujących
się w złym stanie technicznym.
Nowa taryfa opracowywana będzie na podstawie kosztów poniesionych w ciągu
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku taryfowego tj. w okresie od
1
listopada 2015 do 31 października 2016 roku, z uwzględnieniem planowanych wskaźników
wzrostu cen (publikowanych w ustawie budżetowej).
Na dzień dzisiejszy Spółka nie jest w stanie określić o ile wzrosną stawki w nowej taryfie.

Treść interpelacji 2: W ubiegłym roku uchwalone zostały podwyżki podatków i opłat, co co
uzasadnione zostało przez p. Burmistrza koniecznością realizacji inwestycji w 2016roku.
Istniało realne zagrożenie niespełnienia w 2016 roku wskaźnika zadłużenia określonego w
art. 243. Słyszymy o trudnościach w realizacji zobowiązań przez Miasto oraz o ratowaniu się
poprzez dalsze zaciąganie kredytów i przez konsolidacje kredytów na początku 2016 roku.
-Jakie jest wykonanie dochodów majątkowych, od osób fizycznych i prawnych za 2015 rok?
-Na jaką kwotę dokonano zwolnień, umorzeń i jakim podmiotom w 2014 i 2015 roku (w
formie zestawienia)?
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Radnego Zbigniewa Marcinkowskiego z dnia
25.02.2016 dotyczących dochodów i umorzeń w załączeniu przedkładam zestawienia
dotyczące umorzeń podatkowych w latach 2014 i 2015 oraz podaję link do strony
internetowej na której są one publikowane:
http://www.krasnik.pl/index.php?page=przejrzysty-urzad
Odnośnie drugiego pytania dotyczącego wykonania dochodów majątkowych oraz dochodów
podatkowych od osób prawnych informuję iż:
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 8.191.289,38 zł ( w tym ze sprzedaży
majątku 379.168,47 zł)
Dochody z tyt. podatków lokalnych od osób fizycznych - 5.468.759,12 zł.
Dochody z tyt podatków lokalnych od osób prawnych - 11.375.791,95 zł.
Dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych - 19.434.005,00 zł.
Dochody z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych - 916.992,16 zł.
Szczegółowe informacje na temat wykonania dochodów i wydatków umieszczone zostaną
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 przekazywanym do Biura Rady do dnia 31
marca 2016 roku.
Treść interpelacji 3: W dniu 08.02.2016 r. została zaprezentowana koncepcja
zagospodarowania terenu wokół Zalewu Kraśnickiego f-my „Nizio Design”
-W jaki sposób wyłoniono projektanta tego zadani?
-Jaki jest koszt opracowania koncepcji
-Jaki jest szacunkowy koszt zagospodarowania terenu
-Kiedy p. Burmistrz zamierza przystąpić do realizacji inwestycji?
-Skąd będą środki na realizację zadania?”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.02.2016 r. Radnego Rady Miasta
Kraśnik Pana Zbigniewa Marcinkowskiego informujemy, że:
-Wykonawcę zadania p.n.: „Opracowanie koncepcji zalewu kraśnickiego i działek
przyległych” wyłoniono na podstawie Instrukcji w sprawie zasad postępowania przy
udzieleniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kraśnik, która jest załącznikiem do
Zarządzenia Wewnętrznego Burmistrza Miasta Kraśnik nr 26/2014 z dnia 09.04.2014 r.
Zgodnie z procedurą przyjęta przez ZP dla zamówień o wartości pomiędzy 6 000 – 30 000
euro.
-Koszt wykonania koncepcji wynosi 55 350,00 zł brutto

-Na podstawie koncepcji oszacowano wstępna kalkulacje kosztów inwestycji publicznych i
prywatnych, która wynosi 42 160 464,00 zł brutto. Jest to ogólny koszt. Dokładniejszy
szacunek możliwy będzie po wykonaniu dokumentacji projektowej.
-Realizacja inwestycji dotyczy zarówno publicznych i prywatnych zadań. Realizacja inwestycji
publicznych na terenie zalewu uzależniona będzie od pozyskanych środków zewnętrznych na
ten cel.
-Fundusze na realizację tego zadania w głównej mierze będą pochodzić od pozyskanych
środków zewnętrznych.

