
Protokół Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

na podstawie Uchwały nr XXVII/317/2021 z dnia 28.01.2021 

z kontroli przeprowadzonej dnia 10 grudnia 2021 r. 

w siedzibie spółki komunalnej „Hydrokan” w Kietrzu 

 

I. Skład Komisji Rewizyjnej:  

1. Agata Mormul - przewodnicząca komisji,  

2. Małgorzata Bajer- członek 

3. Czesław Lach – członek 

4.  Zofia Janusz – członek 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli 

Kontrola przeprowadzana została w siedzibie spółki komunalnej „Hydrokan” w Kietrzu  

w dniu 10 grudnia 2021 roku. Na spotkaniu była obecna Pani burmistrz Dorota Przysiężna- 

Bator, Prezes spółki komunalnej „Hydrokan” Pan Krzysztof Sporny, członek Zarządu Pan 

Tomasz Złoczowski, główna księgowa Pani Katarzyna Janczura  oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej Stanisław Babiniec. Kontrola trwała od godz. 900 do godz. 1100. 

III. Zakres kontroli 

Kontrola funkcjonowania spółki komunalnej „Hydrokan” w Kietrzu w zakresie: 

- procedury ustalania taryfy z Wodami Polskimi 

- funkcjonowania oczyszczalni ścieków  

- umów na zadania publiczne lub inne 

IV. Przebieg kontroli 

1. Kontrola dokumentacji za rok 2021 w zakresie  procedury ustalania taryfy z Wodami 

Polskimi 

2. Kontrola funkcjonowania oczyszczalni ścieków 

3. Kontrola dokumentacji umów na zadania publiczne lub inne za rok 2020 i rok 2021 (do 

listopada) 

Ad.1.  

Pan Krzysztof Sporny - prezes „Hydrokanu” przedstawił zarys historyczny spółki 

komunalnej, która powstała na  podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 

czerwca 1992 r. . Wówczas powstała firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

"HYDROKAN” w Kietrzu Spółka z o.o. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

23 listopada 1999 r. dokonano połączenia Spółek: Przedsiębiorstwa Remontowo – 

Komunalnego „PREKOM” w Kietrzu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 



„HYDROKAN” w Kietrzu , tym samym w dniu 10 grudnia 1999 r. – dokonano połączenia 

spółek poprzez przejęcie Spółki „PREKOM” przez Spółkę „HYDROKAN”. Uchwałą Rady 

Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2001 r. został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2002 

r. zakład budżetowy pn. Zakład Budynków Komunalnych w Kietrzu, którego zadania przejęła 

Spółka „HYDROKAN”. Wszystkie udziały stanowią własność Gminy Kietrz. 

Następnie Pan prezes omówił szczegółowo gospodarkę wodno- ściekową, która stanowi 

40% obrotu spółki. Po reformie przepisów prawa wodnego od 1 stycznia 2018 roku 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym 

za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do 

wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, 

wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję 

organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami 

cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Spółka komunalna „Hydrokan” w Kietrzu podlega 

pod Oddział Wód Polskich w Gliwicach. 

Taryfy wodne są ustalane na okres 3 lat wynika to z  Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018. roku w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Poprzednia taryfa obowiązywała 

do maja 2021r, dlatego też spółka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie nowej taryfy za wodę. 

Komisja rewizyjna sprawdziła komplet dokumentów przygotowanych do Wód Polskich 

stanowiących nowy wniosek. Cała procedura musi być zgodna z przepisami prawa. Po 

uzupełnieniu wszystkich zastrzeżeń; dokumentów do 31.03.2021 Wody Polskie z dniem 

16.04.2021 ustaliły nowe stawki taryfy wodnej na 3 lata. Od 15.05 2021r obowiązują nowe, 

podwyższone ceny: za 1 m3 zakupionej wody cena wynosi: 5,15 zł.(brutto), co stanowi 

podwyżkę o 3,6%; w przypadków ścieków cena za 1 m3 wynosi 7,42 zł. ( brutto). co stanowi 

podwyżkę o 2,3%. (załącznik nr 1) 

Pytania: 

- Radna Agata Mormul: Na jakiej podstawie obliczane są taryfy? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Wycena dokonywana jest na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym są szczegółowe wytyczne, w 

jaki sposób nalicza się taryfy. 

- Radna Agata Mormul: Kiedy został złożony ostatni wniosek do Wód Polskich? Czy były 

jakieś uwagi ze strony regulatora? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Taryfa obowiązywała do maja, aczkolwiek zdając sobie 

sprawę, że procedura administracyjna może długo trwać, taki wniosek został już złożony w 

styczniu. Stare stawki obowiązywały do 15.05.2021r., dlatego też chcieliśmy mieć pewność, 

że płynnie przejdziemy do nowych taryf, bez komplikacji. Mieliśmy tylko kilkanaście (13) 

elementów do uzupełnienia, gdzie ościenne gminy miały dużo większe braki. Ostatecznie 

wszystkie nasze wyjaśnienia zostały przyjęte i zgodnie z przyjętym wnioskiem ceny 

wykazane w nim zostały zatwierdzone. 

- Radna Agata Mormul: Czy wszyscy mieszkańcy gminy korzystają z sieci wodociągowej? 



 

- Prezes Krzysztof Sporny: Jesteśmy na dobrym poziomie, może nie wszyscy mieszkańcy 

korzystają, ale to robią z własnej nieprzymuszonej woli ( korzystając z własnych ujęć wody). 

Jeśli chodzi o miasto jest to 99, 9%  mieszkańców jest podłączonych do sieci wodociągowej. 

Jeśli chodzi o teren wiejski jest to też ponad 90%. W przypadku kanalizacji jest to dużo gorzej, 

bowiem miasto jest w 30 % skanalizowanych. Natomiast na terenach wiejskich w 13%,  mamy 

3 lokalne małe oczyszczalnie w : Wojnowicach, Pilszczu oraz Lubotyniu. Poza tym na terenie 

gminy funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których mieszkańcy korzystają, 

pomaga w tym gmina Kietrz, która dofinansowuje budowę takich oczyszczalni w kwocie 4.000 

zł.  

- Radna Agata Mormul: W jaki sposób ochrania się ujęcia wody przed jego skażeniem, czy 

dostarczana jest woda w odpowiedniej ilości? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowej i czystej dla 

mieszkańców jest priorytetem naszej spółki. Jest to również obligowane przepisami prawnymi , 

ponieważ zgodnie z obowiązującą nową ustawą z roku 2018 dla każdego ujęcia wody w 

terminie do 5 lat należy opracować tzw. analizę ryzyka ( dokumentacja hydrologiczna), która 

ma określić , jaki wpływ na ujęcia wody mają okoliczne zagospodarowania terenu. Ona też 

wykaże, czy należy utworzyć tzw. strefę  ochrony sanitarnej bezpośredniej i pośredniej. 

Wyznaczanie tych stref to sprawa delikatna, bowiem w tej strefie obowiązują odpowiednie 

nakazy i zakazy wynikające z ustawy, np. w tej strefie może być zakazane stosowanie 

nawozów naturalnych. Wówczas musimy liczyć się z konsekwencjami takiej decyzji, gdyż 

rolnik, któremu obniżą się plony z tej produkcji, musi otrzymać odszkodowanie. Sprawy 

kanalizacji są kontrolowane na bieżąco wspólnie z referatem ochrony środowiska, w 

szczególności nielegalne podłączenia do rowów. 

Mamy kilka ujęć wody, główne w Kietrzu, które zaopatruje w wodę mieszkańców Kietrza 

oraz Ściborzyc, częściowo Rozumic i Kozłówki. Ponadto ujęcia wody znajdują się jeszcze w 

Chruścielowie, Nasiedlu, Nowa Cerekwi, Dzierżysławiu, Wojnowicach  oraz Rozumicach. 

Inne zostały wyłączone z użytku z powodu intensywnej działalności rolnej. Wody ze studni 

głębinowych zapewniają odpowiednią ilość wody, w Kietrzu mamy 4 studnie głębinowe. 

Należy też zainwestować w wymianę sieci, w większości są to rury żeliwne. Sama instalacja 

jest na tyle wydolna, aby obsłużyć mieszkańców gminy. Ponadto racjonalizacja wody 

stosowana przez mieszkańców spowodowała, iż zmniejszyło się jej zużycie. 

 - Radna Zofia Janusz: Z czego korzystają niektórzy mieszkańcy gminy Kietrza, którzy nie 

są podłączeni do sieci? Jak mogą się prawnie zabezpieczyć, żeby mieć własną wodę? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Są to własne, prywatne ujęcia wody- indywidualne studnie. 

Jako przedsiębiorstwo nie mamy na to wpływu.   

- Radna Zofia Janusz:  Czy oczyszczalnie przydomowe są na tyle wydajne, że mieszkańcy 

mogliby z nich korzystać w sposób użytkowy? 

- Prezes Krzysztof Sporny: My takiej wiedzy nie posiadamy, to leży w gestii urzędu 

gminy, aczkolwiek technologia pozwala na możliwość użytkowania takiej wody.  

- Radny Stanisław Babiniec: Czy naliczanie taryf zgodnie z nową ustawą jest lepszym 

rozwiązaniem? Przyznam, iż dla rady i władz samorządowych jest to sytuacja komfortowa. 



- Prezes Krzysztof Sporny: Nie wiem, nie należy z tym polemizować, decyzja 

ustawodawcy jest po prostu taka. Przede wszystkim chodzi tu o to, aby zabezpieczyć interes 

mieszkańców, aby przedsiębiorstwa wodne nie windowały cen. 

Ad.2. 

Pan Krzysztof Sporny - prezes „Hydrokanu” omówił szczegółowo funkcjonowanie 

oczyszczalni ścieków. Miasto Kietrz jest częściowo skanalizowane. W sieć kanalizacji 

sanitarnej uzbrojone są tylko ulice w centrum miasta oraz Kombinat Rolny Kietrz. Ścieki 

sanitarne z miasta kanałami odprowadzane są grawitacyjnie do przepompowni ścieków, skąd 

przepompowywane są do oczyszczalni, w skład której wchodzą m.in. biologiczna 

oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK WS-400. Łączna nominalna przepustowość na dobę to 

800m 3, to zupełnie wystarcza do oczyszczania tych ścieków skanalizowanej części miasta oraz 

ścieków dowożonych z szamb. W roku 2020 na dobę przyjmowano 517m3, więc pewne zapasy 

technologiczne mamy.  Oczyszczalnia spełnia parametry oczyszczalnia ścieków ( pozwolenie 

obowiązuje do roku 2024). Pan prezes udostępnił komisji wszystkie dokumenty dotyczące 

funkcjonowania oczyszczalni. 

- Radna Agata Mormul: Jaki jest stan techniczny oczyszczalni? Jak długo może pracować, 

na kiedy planowana jest modernizacja? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Oczyszczalnia może pracować, rok, dwa, dziesięć, trudno to 

określić, ale mamy poważne obawy. Oczyszczalnia była kontrolowana przez opolski referat  

ochrony środowiska, która nie stwierdziła naruszeń. Protokół był pozytywny. Koszty 

modernizacji przekroczyłyby koszty wybudowania nowej. 

- Radna Agata Mormul: Planowane jest budowanie nowych budynków, osiedla na ul. 

Zielonej, czy oczyszczalnia posiada rezerwę, którą mogłaby przyjąć zrzuty ścieków z nowo 

powstałych budynków? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Jeśli chodzi o przepustowość nominalną, to tak mamy taką 

rezerwę, niestety stan techniczny oczyszczalni jest w złym stanie. Gmina Kietrz zleciła 

wykonanie projektu nowej oczyszczalni ścieków, prowadzone są rozmowy z odpowiednimi 

instytucjami, referatami. Udało się tak zagospodarować obecnej oczyszczalni, aby nowe 

budynki powstały w tym samym miejscu. Stara będzie funkcjonować, a nowa będzie 

budowana. Gmina jest inwestorem, ale naszą wspólną rolą jest kwestia szukania odpowiednich 

środków finansowych/zewnetrznych na tę inwestycję. Koszt szacujemy na ok. 10 000 000 lub 

15 000 000 zł.  

- Radna Zofia Janusz: Czy  oprócz instalacji ściekowej, która trafia  do oczyszczalni, czy 

wlicza się deszczówkę? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Deszczówka nie trafia do oczyszczalni, jest odrębną siecią. 

Deszczówka trafia bezpośrednio do rzeki. Tylko bywa niebezpieczeństwo, że może 

deszczówka dostać się do sieci kanalizacji. Sieć „deszczówka” nie jest w naszej administracji.  

- Radny Stanisław Babiniec: My jako gmina nie mamy wyjścia, bo ta oczyszczalnia nie 

nadaje się do modernizacji. Za 2 lub 3 lata skończy się inwestycja na ul. Raciborskiej, czy 

oczyszczalnia będzie miała zapas, aby przyjąć dodatkowe ścieki? 



 

- Prezes Krzysztof Sporny: Ul. Raciborska już jest przewidziana do nowej kanalizacji 

sanitarnej, która będzie współfinansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzki wspólnie z gminą. 

Mamy na tyle wolnej przepustowości, że możemy tę ulicę podłączyć do  oczyszczalni ścieków. 

- Radna Agata Mormul: Czy istnieje przepis prawny, która narzuca nam wykonanie 

całościowe sieci kanalizacyjnej? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Oczywiście są takie przepisy, ten postęp, który dokonaliśmy, a 

wiemy, iż są zaległości z przeszłości, zaczyna być większy. Powstanie nowej oczyszczalni 

ścieków umożliwi nam przyjmowanie dodatkowej ilości ścieków. Nowy projekt, który powstał 

ma przewidzianą rezerwę na dalszą rozbudowę o kolejne dwa ciągi technologiczne, tym 

samym zabezpiecza nam kolejne 800m3. Dzięki temu będziemy mieć 1600m3, co przy zużyciu 

wody 1200m3 na dobę daje nam rezerwę. 

Ad. 3 

Pan Tomasz Złoczowski – członek Zarządu omówił  zasady i procedury wykonywania 

zadań publicznych. Część zadań zlecanych jest przez gminę z tzw. „wolnej ręki”, które 

obejmują działania komunalne : utrzymanie czystości na terenie miasta, utrzymanie zieleni 

oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników.  W roku 2020 całkowity koszt tych zadań 

własnych wyniósł: ok. 365 861 zł. netto, analogicznie w roku 2021 do miesiąca listopada te 3 

zadnia własne wyniosły: ok. 461 483 zł. Ta różnica jest spowodowana zwiększonymi 

nakładami na „akcję zima”, bowiem w roku 2020 zima była stosunkowo łagodna, opadów 

śniegu niewiele, a w roku 2021 zima była o wiele surowsza. 

Dodatkowo spółka w roku 2020 i 2021 realizuje zadania ogólnobudowlane na podstawie 

umów z gminą. W roku 2020 tych zadań było 8 na kwotę: ok. 234 388 zł. netto, natomiast w 

roku bieżącym do listopada wykonano 6 zadań na kwotę: ok. 246 222 zł. Poziom 

porównywalny. 

Spółka również realizuje zadania na rynku komercyjnym dla innych podmiotów. W roku 

2020 wykonane roboty dodatkowe opiewały na sumę ok. 234.388 zł. Natomiast w roku 2021 

do listopada na kwotę ok. 172 834 zł. ( załącznik nr 2).  

- Radna Agata Mormul: Czy macie na tyle pracowników, aby wykonywać tych zadań 

więcej? 

- Pan Tomasz Złoczowski: Na chwilą obecną ilość pracowników jest wystarczająca, ale 

obszar, na którym działamy i jego różnorodność wymaga od nas dużych nakładów 

zarządzających. Kwestia  logicznego rozdysponowania, aby każdy etap prac/ obszar był 

zrealizowany. Wszystko to zależy, na jakim etapie i okresie jesteśmy.  Jest okres, że musimy 

ludzi rozdysponować do „akcji zieleń”, wówczas musimy większość pracowników w to 

zaangażować, a tym samym mniej przydzielić do prac dodatkowych. Staramy się mobilnie to 

realizować. 

- Radna Agata Mormul: Jak będzie wyglądać sytuacja w przypadku budowanego nowego 

budynku przy ul. Okrzei? 



- Pan Tomasz Złoczowski: My jako spółka nie mam takiej mocy przerobowej, ani 

doświadczenia i wiedzy przy budowaniu takiej inwestycji, dlatego cały etap realizacji tego 

budynku będzie zlecony podmiotom zewnętrznym.  

- Prezes Krzysztof Sporny: My jako spółka nie widzimy możliwość przekształcenia 

działalności komunalnej w działalność ogólnobudowlaną. Spólka nie po to została stworzona, 

priorytetem są działania komunalne. My chcemy, gdy są wolne moce przerobowe w tej 

podstawowej formie działalności, maksymalnie  wykorzystać i pracować na zadaniach 

ogólnorynkowych, budowlanych. Startujemy w przetargach, w niektórych wygrywamy.  Nie 

przewidujemy, przynamniej na razie, rozbudowy działu budowlanego. Tak już było i spółka 

straciła ok 1 200 000 zł. Ubiegły rok zamknęliśmy z zyskiem. 

- Pan Tomasz Złoczowski: Nie będziemy ukrywać, iż jest pewna luka inwestycyjna ( park 

maszynowy, sprzęt). Przez lata nie był on dofinansowywany. Fakt ten spowodował, iż na 

obszarach, których działamy, ten sprzęt jest niezbędnie potrzebny. Na chwilę obecną chwilę 

dysponujemy starym  i awaryjnym sprzętem, dlatego naszym głównym celem jest 

skierowanie jak największego nakładu finansowego na modernizację i zakup sprzętu z 

uwzględnieniem źródeł zewnętrznych. 

- Radny Stanisław Babiniec: Czy jest zamiatarka? Poprzedni prezes mówił, iż nie stać nas 

na zakup takiego sprzętu. 

- Pan Tomasz Złoczowski: Jest mała zamiatarka, dużej zamiatarki nie ma potrzeby 

kupować, bowiem nie jest to zasadne, przy takim obszarze ulic i chodników. 

- Radny Stanisław Babiniec: Widać, iż sporo zadań „Hydrokan” wykonuje niż w 

poprzednich latach. Pamiętam, iż za sukces uznawano, kiedy spółka była 800 zł. na plusie. 

Jak spółka zakończyła rok? 

- Pani Katarzyna Janczura- główna księgowa: Rok 2020 był to zysk na wysokości 1800 zł. 

Spodziewamy się, że ten rok bieżacy również nie zakończymy stratą.  

- Prezes Krzysztof Sporny: Należy pamiętać, że zgodnie z decyzją właściciela i rady 

nadzorczej, spółka nasza nie jest nastawiona na zysk. Chcemy uzyskać przynajmniej non profit 

działalności. Chcemy, aby starczyło na odnowienie środków trwałych majątku  oraz na 

utrzymanie bieżące firmy. Chcielibyśmy zasygnalizować, że nasza działalność jest bardzo 

szeroka, obejmuje wiele obszarów, należałoby się zastanowić, w jakim kierunku iść.  

Prezes Krzysztof Sporny przedstawił dodatkowo strukturę zatrudnienia(załącznik nr 3).  

Obecnie zatrudniamy 60 osób w wieku do 35 lat mamy 8 osób, do 50 lat 14 osób, do 60 lat 23 

osoby i powyżej 60 lat 15 osób. Ta struktura wiekowa pokazuje, iż z roku na rok mamy 

większe problemy, bowiem mamy coraz starszą kadrę. Pozostałe wykresy pokazują 

wykształcenie pracowników oraz strukturę zatrudnienia w poszczególnych komórkach. 

- Radna Agata Mormul: Czy były dokonywane kontrole zewnętrzne? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Jedną z kontroli była kontrola gospodarki wodnej na 

oczyszczalni w Kietrzu w roku 2021, nie wydano wówczas zarządzeń i nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Była też kontrola w roku 2020 ZUS z realizacji obowiązków wynikających 

z Kodeksu Pracy, ona również wyszła pozytywnie, były drobne zalecenia. Na bieżąco są 



kontrole z Inspekcji Pracy, Dozoru Technicznego, urządzenia są na bieżąco kontrolowane. 

Zdarzają się zalecenia, ale są na bieżąco wykonywane. 

- Radna Agata Mormul: Czy spółka była dokapitalizowana ? 

- Prezes Krzysztof Sporny: Spółka została dokapitalizowana  na początku roku w kwocie: 

95 000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu na ul. Słonecznej. 

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji rewizyjnej.  

   

 V. Podsumowanie kontroli i wnioski 

 

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w sprawie funkcjonowania 

spółki komunalnej „Hydrokan” w Kietrzu za rok 2020 i 2021 r (listopad) w zakresie: procedury 

ustalania taryfy z Wodami Polskimi, funkcjonowania oczyszczalni ścieków i umów na zadania 

publiczne lub inne. Nie zaszła konieczność wydania zaleceń pokontrolnych 

Wnioski:  

1. Komisja zauważa, że należałoby w najbliższym czasie wykonać sieć wodociągową na ul. 

Górskiej w Kietrzu  

2. Komisja stwierdziła, iż należy wymienić urządzenie dozujące podchloryn sodu na SUW w 

Kietrzu. 

 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje 

kierownik referatu oświaty. Pouczono prezesa P.K „Hydrokan” w Kietrzu , że w przypadku 

odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, 

pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że  prezesa P.K „Hydrokan” w ma 

możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do 

ustaleń zawartych w protokole.  

Niniejszy protokół otrzymują : 

1. Dorota Przysiężna- Bator Burmistrz Kietrza   

2. Krzysztof Sporny  – prezes „Hydrokanu” w Kietrzu 

3. aa 

 Podpisy członków Komisji:   

1. Agata Mormul  przewodniczący  

2. Małgorzata Bajer- członek  

3. Czesław Lach – członek  

4.  Zofia Janusz – członek  

5. Zuzanna Rogowska – nieobecna 

 

Data i podpis Prezesa P.K.”Hydrokan” : 10.01.2022 r. Krzysztof Sporny 


