Lublin, 12 sierpnia 2013 r.
RIO – II – 601/40/2013

Pan Zdzisław Więsek
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Nowodworze
08-503 Nowodwór 56

Szanowny Panie Kierowniku,
W dniach od 5 czerwca do 12 czerwca 2013 r. (z uzasadnionymi przerwami)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki
finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Nowodworze w zakresie realizacji dochodów za
dostawę wody. Protokół kontroli podpisano 25 czerwca 2013 r.
W zakresie uchybień wyeliminowanych w toku kontroli nie formułowano wniosków
pokontrolnych.
Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do
sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113).
1.

Niedokonanie rozliczenia za faktycznie dostarczoną wodę przy zmianie jej ceny od 1 lipca
2012r. (przypadki) – str. 4 protokołu.
Rozliczenia faktycznej ilości dostarczonej wody dokonywać zawsze przy zmianie
cen za wodę lub ścieki, zgodnie z przepisami § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

2.

Niedostosowanie postanowień umów zawartych z odbiorcami wody do obowiązujących
przepisów w zakresie terminów płatności należności – str. 5 protokołu.
Dostosować postanowienia umów zawartych z odbiorcami wody odnośnie do terminu
zapłaty za dostarczoną wodę do przepisów § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w związku z przepisami art. 6 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

3.

Pobieranie od odbiorców zalegających z zapłatą należności kosztów doręczania
upomnień/wezwań – str. 6-7 protokołu.
Od odbiorców wody zalegających z zapłatą zobowiązań z tego tytułu nie pobierać kosztów
wezwania do zapłaty, bowiem przepisy części III ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) regulujące postępowanie
mające na celu wyegzekwowanie zaległości o charakterze cywilnoprawnym nie przewidują
takiej możliwości.
Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które

naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu –
zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia
zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od
otrzymania tego wystąpienia.
Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu
wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej
(plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres:
wkgf@lublin.rio.gov.pl) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na
uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Do wiadomości:
Wójt Gminy Nowodwór

