Pm(okól
spisanyna oko'iczność
konploksorvĆj
koniro|i
zlkladu B udżetorvcgo
cosp odarki Konun alnejcnĘBrenna

pżez Konisję

Rervizyjną R'dy cminy Bre!!a.
Kontula zo$ala pizepros"dzonazgodnie2 Planeh Pncy Konisji Rewizyjnejna 2015rok,
prz}'ętymu.nNa|ąNr lll/25/l5 Rady cmily Blenn! z dńia 12 lulego 2015 r' w sprawie
zlvierdfenia tlanuPracyKońńjiRewizinej Edy Gminym 20]5 rok'
zespó| konlrolujący stladal się z 5 osób

cf]oŃów

Konńji

Rewizyjnej R!d' cminy

Konlrolęprzeprowadzono
w dniu l l,05,2015!, od godz'I5:00do godz'18]00.
\-

Konlrclowaną jednostkę w casie kontroli repcfentowal Dyreklor za!]adu BudżetorveBo
Gospodarki Konrulalnej Pan Robeń Rynoż. skarbnik Gniny BEma Pfui Joma Macula'
Kiefu*nik dzialuInwesqcjiUlzęduGminyBrennaP& DariuszJakubiec
oIż ]NpeklorPani
KarinaNiedźNiec[a'
Komisja zbadała i occniła kosŹ' nxrkjonoweia

zaHadn Bndżclowcgo. jat ró]vnież

rysokośó śrcdklv pozyskismych z budżetucniny'
Z $lja ień skarbnika Gminy q1nika, ż! Załład ńDkcjonuje w dwóch fomrch. lj'
gospodalk! }odno

ścieko$a i gospodorka odpadanri konrualnymi pozyskiwanymi z

jak ń$nież odpadmriodbieranyniw anach u wańychunrów'
plzeŚfzeniPublicznej'
Po analizie kosztós oE sIlwek zrYiązanyclr z dostarĘ wody wynikającej z llD.fy za
zbio.ove zaopafzenie E \odę i Zbiorowe odprcwadzanieściekó\Yna terćniegminy BFmą
.

kojnhj.snvicldzi]aco nasępujc
Kosfly ŻeorywGte zsiqae

z dosldczenienr l l!] wody są }}zye od stawki wynikajq€j

z

laryly za zbiorcwe zaopaluenie w sodę i zbioDwe odprcwadzeie ściekó\Yna letnie gniny
BEma. lfD' gnina dopłacado każdego] nr' rvody kwotę w *}sokości l.60 zl bfutto'
Należypodjąćuchwalęodnośnie
zmianyceny dostlrczanejwody w € ] u Ńa]nienń jej do
cenyna podsla\iecemika vrodociqgó*'zieDi cieszyńskiej.
Z$adńośćpodjęciauchwaly spowodołanajest kosŹgmi złiązM}ńi z podatkien od
fueruĆhońości
o@ afuon]"facją
użąd7eńfwiąan'ch z dosldczóień wody.
Nasępnie KÓmisja zjęla się fualizą kosztów oie efektyqńością
z\i+eą

z odbioreń

odFadóvkonu.alnych'stwierdzońo'fc |osztt ztvią7ańe
z odbiorenodpadół'2pŹeslŹeni
publiczrej są fnaczue, ponadlo kosfy te spowodoBane są blatien

unów u$ańycb

Poniędzy zał|aden BudŹelo*ln czy inb)m opeńtorcn uprawnionyo do odbioru odpadów
a podniolmi Bospod&czymi' klórych dzia1alnośÓ
eńituje hache iIościodpadów'
l)

P@ma|izow!ć podnioty gospodatre pod kqten uwadyoh mów m odbi& odpadów
końunalńycb (dotyczy podniotów' ktore enifują mcae

2) DoproMdzić do s)'lucji'

aby m tereni€ gDiny BEm

ilościodpadów)'
ńlrncjonowal tylko jeden

podmiot odpowicdzialny fa coslodaikę odpadmi *omunalnyni (!ŹeorranifoMć
Z3Had BudżetowyGospoddki Końunalnej N struktuĘ |unkcjonujqcąw Ifuacłl Uradu
KonGja zapomałasię ń$nież z funłcjonowmien wodociąeu.,Jatny'' i stwierdziła,ż€ efekt
fińmsoyy jest zdecydowmie ujemy (nrnrnnalne*!|y|!] eiqae
z dostaRą wody 2ś
koszly fulkcjonowmia sodociącu sąfnaczne)'
Doploładzió do popla*! efektyMości wodociqgu'

N! tynr prolokól zakońcfono'
PodpisyczIoŃów konisji:

ltuĄk'hL-

