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Odpowiadając  na  Pani  pytanie,  należy  zauważyć,  że  zaopatrzenie  w  wodę  i  odprowadzanie

ścieków, pomimo  zmian  prawnych  w  zakresie  ustalania  taryf,  to  nadal  zgodnie  z  ustawą  o

samorządzie gminnym  zadanie  własne  gminy,  natomiast  ceny  kształtowane  są  w oparciu  o  rzeczywiste

koszty zaopatrzenia mieszkańców w te media.

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp  z  o.  o.  w  Kaliszu  w  oparciu  o  rzeczywiste  koszty

działalności przedstawia ewentualną  zmianę  taryfy  Przedsiębiorstwu  Wody  Polskie,  który  jest

regulatorem cen, tzn. zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia zaproponowanych zmian.

Obowiązująca  obecnie  Taryfa  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków

na okres od  12  czerwca  2018  r.  do  10  czerwca  2021  r.  została  zatwierdzona  decyzją  nr

PO.RET.070.129.2.2018.ZG  z  dnia  10  maja  2018  roku  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody

Polskie. Zgodnie  z  zapisami  przedmiotowej  Taryfy  obecna  cena  dostarczenia  1m³ wody  przeznaczonej

do spożycia wynosi 3,50 zł brutto, a cena odbioru 1m³ ścieków wynosi 7.53 złotych brutto.

W  dniu  29  czerwca  2020  roku,  Rada  Nadzorcza  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.

powołała  na  funkcję  Prezesa  Zarządu  Pana  Jacka  Konopkę.  Zmiany  osobowe  z  Zarządzie  Spółki

pozostają neutralne  w  stosunku  do  cen  wody  i  odbioru  ścieków,  natomiast  obecna  taryfa  będzie

obowiązywać do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Jestem  przekonany,  że  nowy  Zarząd  pełniąc  nadzór  nad  spółką  i  wypełniając  obowiązki

wynikające z Kodeksu  Spółek  Handlowych,  jak  również  mając  na  uwadze  dobro  mieszkańców,

przyczyni się do  zminimalizowania  kosztów  prowadzonego  przedsiębiorstwa,  co  jednocześnie  wpłynie

na ograniczenie ewentualnych podwyżek cen za wodę i odprowadzanie ścieków.
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INTERPELACJA

W  dniu  29  czerwca  2020  roku  rada  nadzorcza  odwołała  Pana  Andrzeja

Anczykowskiego z funkcji prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na tym samym

posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020r dokonała wyboru, ze swego składu, na funkcję Prezesa

Zarządu - Pana Jacka Konopkę.

Zwracam się do Prezydenta Miasta Kalisza o udzielenie informacji, czy w związku ze

zmianą prezesa PWiK w Kaliszu, nastąpi zmiana cen wody dla Mieszkańców Kalisza?

Z wyrazami szacunku, 
Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza


