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01.06.2018 roku – zapytanie radnego w trybie § 47 Zał. nr 3 do Statutu Miasta
OSO.0003.1.2018.MN(1)  z 12.06.2018 roku – odpowiedź BM na zapytanie radnego 

ZAPYTANIE  Radnego do Burmistrza Miasta – cd. zapytania z 01.06.2018
w trybie § 47 Zał. nr 3 do Statutu Miasta

Szanowny Panie Burmistrzu,
dziękuję za w/w pismo z 12 czerwca 2018 roku.
Do Pana uwag na mój temat i pouczeń nie odniosę się, ponieważ nie wnoszą one nic 
merytorycznego do sprawy. 
Prosiłbym o uwzględnienie, że Burmistrz i radni działają dla dobra i na rzecz mieszkańców  
zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami, wedle których moim prawem jako radnego
jest kierowanie do Pana zapytań, a Pana obowiązkiem jako Burmistrza jest udzielenie mi 
odpowiedzi.

W związku z moim zapytaniem z 01.06.2018 roku ponawiam pytania, na które nie 
otrzymałem odpowiedzi w Pana ww. piśmie:

1) jaki system ewidencjonowania wody zużytej wg podliczników Urząd Miasta
    wprowadził i stosuje po wymianie wodomierzy głównych, których stan 
    jest odczytywany w systemie przekazów radiowych?

podana przez Pana informacja o braku zmian dotyczy rozliczeń ewidencyjno-księgowych, ja
natomiast pytam konkretnie:  po wymianie w 2017 roku wodomierzy głównych i 
wprowadzeniu systemu radiowego przesyłu ich stanów oraz zlikwidowaniu etatu inkasenta, 
wedle jakiego systemu   Urząd stwierdza   stan zużycia wody zgodnie z podlicznikami – czy 
mam rozumieć, że Pana informacja o"dobrych praktykach bezpośredniego kontaktu(....), ale
tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody" to jest właśnie ten system?

2) czy wodomierze jako podliczniki na tzw. wodę ogrodową posiadają legalizację?

 podany przez Pana fakt, że podliczniki podlegają legalizacji jest powtórzeniem wymogu 
 ustawowego – ja natomiast pytam konkretnie, czy podliczniki   posiadają legalizację; 
w skali miasta – jak się okazuje – nie jest to sytuacja jednostkowa, ale dotyczy wg Pana
informacji 424 posesji, gdzie od bardzo wielu lat zużycie wody jest rozliczane w oparciu 
o wskazania tych podliczników;

3) a) na jakie kwoty,
    b) na jaką ilość m3,
   c) dla ilu odbiorców (ilość posesji)
   Urząd wystawił w tym roku faktury dla mieszkańców za zużycie wody wg
   podliczników?

otrzymałem dane zbiorcze, dotyczące całkowitego zużycia wody, które nie stanowią 
odpowiedzi na moje powyższe pytanie; 

Proszę o krótką odpowiedź na te pytania na piśmie.



Szanowny Panie Burmistrzu,
w związku z Pana ww. pismem z 12.06.2018 roku chciałbym zauważyć, iż w moim 
zapytaniu z 01.06.2018 roku w żaden sposób nie odniosłem się do technicznych rozwiązań 
poboru wody i nie opisywałem – jak Pan insynuuje – sytuacji  "poboru wody przed 
głównym punktem pomiarowym"  bądź  "kradzieży wody". 
"Kradzież wody" to bardzo poważny zarzut w stosunku do mieszkańców.

Odniosłem się natomiast do kwestii aktualnego sposobu rozliczania przez Urząd wody 
zużytej według podliczników, tj. tzw. wody ogrodowej.

Sam Pan informuje, iż 424 posesje posiadają wodomierze jako podliczniki. Były one 
instalowane wiele lat temu w czasie budowy przyłączy do sieci wodociągowej w oparciu 
o dokumentację techniczną i odbiór urządzeń. Numery podliczników były urzędowo 
ewidencjonowane i wykazywane w fakturach dla mieszkańców. 
Do niedawna przez wiele lat inkasent jako pracownik Urzędu dokonywał osobiście odczytu 
stanu tych podliczników, a następnie na tej podstawie dokonywał poboru należności oraz 
wystawiał faktury za zużycie tzw. wody ogrodowej, która nie była obciążona opłatą za 
odbiór ścieków. Faktury  pracownik dostarczał do skrzynek pocztowych mieszkańców. Stan 
podliczników mógł być przekazywany inkasentowi także sms-em, ponieważ w przypadku, 
gdy nie zastał on mieszkańców, pozostawiał w skrzynce pocztowej stosowną informację.

Pomimo wymiany na jesieni 2017 roku wodomierzy głównych i pomimo wprowadzenia 
systemu radiowego przesyłu ich stanów oraz zlikwidowania w Urzędzie Miasta etatu 
inkasenta,  wynagrodzenie inkasenta jest w rozliczeniach z mieszkańcami do dnia 
dzisiejszego składową kosztów stawki za zużycie m3 wody oraz za odbiór m3 ścieków.

Dlatego z dystansem przyjąłem do wiadomości Pana stwierdzenie o "kradzieży wody" przez
mieszkańców. Działania mieszkańców, np. zgłaszanie do Urzędu stanu podlicznika, zależą 
w dużej mierze od sposobu komunikacji oraz jakości informacji przekazywanych przez 
Urząd Miasta.

W związku z tym kieruję niniejszym w trybie § 47 Zał. nr 3 do Statutu Miasta
ZAPYTANIE Radnego do Burmistrza Miasta – cd. zapytania radnego 
z dnia 01.06.2018 roku

Proszę o informację, kiedy i w jaki sposób właściciele posesji, w szczególności 
właściciele 424 posesji posiadający podliczniki, zostali poinformowani przez Urząd 
Miasta o obowiązku zgłaszania do Urzędu stanu podliczników w związku z 
wprowadzeniem systemu radiowego przesyłu stanu wodomierzy głównych po ich 
wymianie oraz zlikwidowaniem etatu inkasenta w Urzędzie Miasta. 

Proszę o krótką informację na piśmie.

Z poważaniem
Grzegorz Smoliński, radny


