
Protokól: Nr. .r.{~~

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w BorkuW1kp
w dniu 20 sierpnia 2003 r.

Komisja w skladzie:

1. Kazimierz Banas

2. Mieczyslaw Debowiak

3. Irena Roz\Mora

A. Marian Luczak

- Przewodniczacy Komisji,

- z-ca Przewod. Komisji,

- czlonek Komisji,

- czlonek Komisji,

Temat posiedzenia Komisji: zaoniniowanie projektów Uchwal na
XI Sesje Rady Miejskiejw Borku Wlkp,

-"
Po s2czep-ólmvym nrzeanal izowa:niu nrzed sta1.rvionychmaterialów na

XI Sesje Rady IvIiejskiej w Borku Vllkp, Komisja nozytywnie

zaopiniowala ~stepujace nrojekty llichwal:

- w snrawie zmian bud?'.etu i w bud9',ecie gminy na 2003 rok,

zaciagniecia kredytu dlup-oterminowe~o,
-L" d " '." d t d R d 1\/f" "k" oS~Wler zenla wy~aSnlecla man.a u Ta nego .13y fileJs_leJ

Pana Mariusza Wasilewskiego,

powolania zespolu do zaopiniowania kandydatów na
lawników,

... II zmiany Uchwaly Nr. X/69/2003,

~.aPEl w snrawie ograniczenia nredkosci ruchu na terenie Borku Wlkp
i w Zimnowodzie,

II

II

II

/

Komis ja kieruj e pro jet- uchwaly w snra wie stawek za wode do

wnioskodawcy celem ponownego jej n:tzeanalizowania.

Uzasadnienie: Jako podstawe bazowa do "'lyliczenia kosztów

uzyskania 1 m3 wody MGZG nrzyjpl wykonanie pl'anu finansowego

za rok 2002 /28 luty 2007) r./, z którego wynikalo, ze koszty

bezposrednie. wynchsily odpowiednia dla:

- hydroforni

- oczyszczalni'

- "15.959, 96 zl
- 226..425, 25 zl

Po rozliczeniu kosztów administracyjnvch koszty ogólem /lacznie

z posrednimi/ wynosily:

- dla hydroforni -

- dla oczyszczalni -

przy uzyskaniudochodu za wode
scieki

- 409o4~1 ,41 zl,

- 293..11.02,19 zl,

- 6400062,30 zl

- 3930337,95 zl

Natomiast analizy kosztów uzy skania 1 m3 ",Jodyi oczyszczenia

-.- ---
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1 m3 scieków z czerwca 2003 roku oparte czesciowo na e~rawozdaniu

z dnia 28 lutefo 2003 roku ~rzedstawiaja sie naste~uj~co :

- koszty bezposredhie dl;ahydro:forni

oczysz czalnf

\vyno Gza 4-75.710,57 zl

324,.064,70 zl

z ~rognoz~ dla hydroforni 5940381,60 zl na 2003 rok.

Ogólem koszty lacznie z posrednimi wynosza dla

- hydro:fchrn:i2

- oczyszcza]"ni

z prognoz.a dla

602.917,69 zl

395.665,01 zl

hydro~orni na 2003 rok 7190326.69 zl

v

Róznica pomiedzy sprawozdaniem :finansowymza 2002 rok a analiza

z czerwca br. wynosi:

- dla hyro:forni ~ w kosztach bez~osrednich

- dla oczyszczalni w kosztadb bez~osrednich

159.750,61 zl
97.639,A.5 zl

Natomiasi;;lacznie z posrednimi róznice te przedstawiaja sie

nastepuj~,co :

- dla hyd-ro:forni

- dla oczyszczalni

193.49'fD,28 zl

102.262,82 zl

W~t~liwosci Komisji budza równiez naste~uj~ce ~ozvcje :

- amortyzacja: 101.973,87 zl dla hydroforni oraz 29.434,50 zl

dla oczyszczalni /w sprawozdaniu :finansowym b-rak od~owiednich kwot/

- rG'zne oplaty i skladki: dla hycH:rofojmi- 53.5g6,5'? zl,.oraz

71.562,25 zl dla oczyszcz,glni /w s1Jrawozdaniu przyj8,to lacz'1ie

kwote 8A..764,15 zl/,

v Jl1ajac powyzsze na uwadze Komisja wnosi o 1Jonowne -przeanalizowanie

noszczególnych skladników kosztów.
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