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z dnia  18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu
Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o. o. w latach 2017-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994) i art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) na wniosek Zakładu Komunalnego Głogówek
Spółka z o. o. w Głogówku, Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika do Uchwały Nr XXXIV/244/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 
27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego Głogówek
Spółka z o. o. w latach 2017-2019, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka oraz Zakładowi Komunalnemu Głogówek 
Spółka z o.o. w Głogówku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr III/.../2018

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W GŁOGÓWKU SPÓŁKI Z O. O. NA LATA 2017-2019

Planowane nakłady (PLN)L.p. Nazwa zadania Źródło finansowania
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

1 2 3 4 5 6
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
Środki własne Spółki 20.000,00 - -1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej w Głogówku, ul. 

Świętej Anny inne - - -
środki własne Spółki - 50.000,00 150.000,001.2 Modernizacja sieci kanalizacyjnej  (ul. 

Jagiellońska, Pasternik, ul. Powstańców), 
obiektów i urządzeń kanalizacyjnych

inne - - -

środki własne spółki 35.000,00 50.000,00 120.000,001.3 Modernizacja oczyszczalni ścieków
inne – WFOŚiGW w Opolu - - 1.048.000,00
środki własne spółki 28.125,00 28.125,00 28.125,001.4 Poprawa jakości wody, pewności zasilania (w 

tym przesył wody - Aqua Silesia) inne - - -
środki własne spółki 50.000,00 100.000,00 -1.5 Zakupy inwestycyjne
inne - - -
środki własne spółki - - 52.000,001.6 Rozbudowa sieci wodociągowej obręb 

ewidencyjny Winiary od ul. Jana Pawła II inne - - -
środki własne spółki - - 150.000,001.7 Wykonanie studni 2zbis i likwidację studni nr 2z 

ujęcia wody podziemnej inne - - -
PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

środki własne spółki 35.000,00 5.000,00 -2.1 Montaż monitoringu dotyczącego pracy i stanów 
awaryjnych obiektów wodno-kanalizacyjnych inne - - -

SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH
środki własne Spółki 151.044,00 151.44,00 151.044,003.1 Spłata pożyczki w WFOŚiGW na zakup 

samochodu ssąco-płuczącego inne - - -
3.2 Leasing na zakup koparko ładowarki JCB środki własne Spółki 64.072,91 42.349,08 42.349,08

środki własne Spółki 383.241,91 426.518,08 693.518,08Razem planowane nakłady roczne
Inne – WFOŚiGW w Opolu - - 1.048.000,00
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Uzasadnienie

W związku z zaistnieniem nowych okoliczności będących następstwem:

1) wydania warunków zabudowy dla nowo planowanych prywatnych inwestycji w ramach rozwoju
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Głogówek w rejonie ulicy Jana Pawła II
w Głogówku,

2) konieczności budowy w Racławicach Śląskich nowej studni czerpania wody pitnej z uwagi na
wyłączenie z użytkowania jednej studni z powodu jej awarii nie dającej się usunąć ze względów
technicznych i ekonomicznej nieopłacalności,

3) pozyskania zewnętrznego źródła finansowania w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska umożliwiającej rozszerzenie zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków. Pożyczka
w kwocie 1.048.000,00 zł udzielona na okres 5 lat, będąca efektem konsekwentnych działań na rzecz
pozyskania środków finansowych na warunkach preferencyjnych, umożliwia rozszerzenie zakresu
planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków o elementy dotychczas leżące poza zakresem naszych
własnych możliwości finansowych.

Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku w ramach powierzonego mu do realizacji
zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odbioru
ścieków, dostrzega potrzebę rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu
poprawy warunków i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Głogówek.

Dotychczas obowiązujący wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Głogówek będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka
z o.o. w Głogówku na lata 2017 - 2019 nie przewiduje rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jana
Pawła II w Głogówku, czy budowy nowej studni w Racławicach Śląskich, a w pozostałym zakresie musiał
być dostosowany do naszych ograniczonych możliwości finansowych opartych na środkach własnych
Spółki.

W związku z powyższym dla przyjęcia przez Zakład Komunalny Głogówek do realizacji wyżej
wskazanych zadań niezbędne jest wprowadzenie stosownej zmiany w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

W tym celu w załączeniu przekazujemy stosowny projekt Uchwały Rady Miejskiej wraz z proponowaną
zmianą wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku na lata 2017 -
2019 z prośbą o wprowadzenie jej pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku podczas najbliższego
posiedzenia.

Prezes Zarządu

Aneta Samotus
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