UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ….…………..
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia …………..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. złożyła w dniu 26 lutego 2016r. wniosek o
zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn obowiązującej
w okresie od dnia 8 maja 2016r. do dnia 7 maja 2017r. Według nowej taryfy cena za
odprowadzenie 1 m3 ścieków wzrasta z 6,69 zł ( netto) do 7,22 zł ( netto) tj. o wskaźnik 7,9 %. W
uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryfy spółka wskazała, że podstawą do określenia
niezbędnych przychodów w roku taryfowym 2016/2017 są przede wszystkim koszty
gospodarowania ściekami zaewidencjonowane w roku obrachunkowym 2015 – zgodnie z
dokumentacją księgową uwzględniającą obowiązujące zasady rachunkowości. Koszty te zostały
zweryfikowane o znane w chwili sporządzenia wniosku taryfowego parametry, które będą
obowiązywały w nowym roku taryfowym, takie jak np. rzeczywiste koszty energii elektrycznej,
wysokość podatków, wysokość opłat oraz czynszu dzierżawnego majątku kanalizacyjnego jak i
wynikający z założeń do budżetu państwa na 2016r. wskaźnik inflacji ( 1,7%). Przewidywany
wzrost wartości czynszu dzierżawnego o 9,4 % wynika z planowanego oddania do użytkowania
nowych sieci kanalizacyjnych, natomiast wzrost podatku od nieruchomości o 42,8 % wynika z
modernizacji kanalizacji w śródmieściu Cieszyna. Powyższe sprawia, że wskaźnik wzrostu ceny za
ścieki określonej na okres obowiązywania nowej taryfy, w stosunku do ceny obowiązującej w roku
taryfowym 2015/2016 wyniesie 7,9%.
Pismem z dnia 31 marca 2016r. Klub Radnych Cieszyński Ruch Społeczny w ramach
przysługującej mu inicjatywy uchwałodawczej wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
poprawności wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn
obowiązującej w okresie od dnia 8 maja 2016r. do dnia 7 maja 2017r. przedstawionej przez
Burmistrza Miasta Cieszyna jako załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, a dodatkowo zawnioskował o
powołanie przez Komisję Rewizyjną biegłego. W ocenie wnioskodawcy przedstawione wyliczenie
taryfy budzi wątpliwości w aspekcie sposobu naliczenia podatku od nieruchomości w związku z
traktowaniem sieci kanalizacyjnej wykonanej w centrum Cieszyna jako modernizację istniejącej
budowli, a nie jako nowy środek trwały. Zdaniem wnioskodawcy przyjęta interpretacja negatywnie
wpływa na stawki odbioru ścieków na terenie miasta.

Zgodnie z § 5 ust.1 Statutu Miasta Cieszyna Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole na zlecenie
Rady Miejskiej, a wnioski o jej przeprowadzenie mogą składać podmioty wskazane w § 5 ust. 2
Statutu. Ponieważ wnioskodawca na mocy powołanych przepisów jest uprawniony do złożenia
wniosku o przeprowadzenie kontroli, a przedmiotowy wniosek spełnia wymogi formalne –
określa przedmiot kontroli oraz zawiera uzasadnienie - w ocenie Rady Miejskiej zawarta w nim
argumentacja i podniesione wątpliwości przemawiają za przeprowadzeniem kontroli taryfy.
W świetle faktu, iż przedmiotowe zagadnienie wymaga posiadania wiadomości specjalnych,
powołanie w niniejszej sprawie biegłego jest w myśl § 7 ust.2 Statutu Miasta Cieszyna niezbędne.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne.

