
SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU 

 

Z działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

 

       W roku sprawozdawczym 2014 Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja  w Białej 

działał w składzie dwuosobowym: 

prezes zarządu  mgr inż. Władysław Podróżny oraz  Krzysztof Glombitza wiceprezes 

ds. techncznych. W Spółce ustanowiony jest prokurent (samoistny) w osobie pani Beaty 

Kubis. 

 

W okresie sprawozdawczym w Spółce działała Rada Nadzorcza w następującym 

składzie: 

      mgr Marek Krajewski – przewodniczący RN 

      mg Czesław Gerus – członek RN 

      Zdzisław Kułakowski- członek RN . 

 

Zarząd Spółki w roku sprawozdawczym  współpracował z Radą Nadzorczą. 

Podczas posiedzeń do dyspozycji był każdorazowo prezes i wiceprezes Zarządu Spółki 

oraz w razie konieczności główna księgowa. Prezes zarządu referował sprawy 

dotyczące bieżącej i przyszłej działalności spółki, udzielał wyjaśnień i odpowiadał na 

wszystkie zadawane pytania dotyczące spraw Spółki. W sprawach przypisanych 

wiceprezesowi i głównej księgowej udzielane były również informacje Radzie 

Nadzorczej zgodnie z zakresem odpowiedzialności. Uchwały Rady Nadzorczej                 

w zakresie wykonania ich przez Zarząd były realizowane na bieżąco a wszelkie sugestie 

były analizowane i według możliwości wprowadzane w życie.  

Zarząd podejmował decyzje samodzielnie a w sprawach ważnych lub 

skomplikowanych posiłkował się opiniami Rady Nadzorczej, prokurenta lub 

kluczowych pracowników Spółki.  

W 2014 roku w spółce średnioroczne zatrudnienie wynosiło 44 osoby  pracowników. 

Na stanowiskach administracyjnych pracowało 14 osób a  na stanowiskach 

robotniczych 30 osób.  

Struktura zatrudnienia :  

 

  STANOWISKA  ADMINISTRACYJNE   

1.   Prezes Zarządu          - 1 osoba  

2.   Wiceprezes ds. technicznych    - 1 osoba 

3.   Główny Księgowy          - 1 osoba 

4.   Kierownik Działu Eksploatacji i Usług     - 1 osoba 

5.   Mistrz w Dziale WiK      - 1 osoba 

6.   Pracownik d.s. Ksiegowości        - 1 osoba 

7.   Pracownik ds. Finansowo Księgowych     - 1 osoba 

8.   Kasjer          - 1 osoba 



10.  Specjalista ds. Finansów Kadr i Administracji  - 1 osoba 

11. Referent ds. Ewidencji i Przetwarzania Danych  - 1 osoba 

12. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości    - 1 osoba 

13. Specjalista ds. Budowalnych      - 1 osoba 

14. Specjalista ds. Higieny Komunalnej      - 1 osoba 

15. Mistrz w dziale Higieny Komunalnej    - 1 osoba 

 

 

 STANOWISKA  ROBOTNICZE   

 

Osoby pracujące na w/w stanowiskach reprezentowały następujące rodzaje grup 

pracowniczych: 

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów ,  Brygadzista Brygady Remontowo 

Budowlanej , Monter Instalacji Wod-Kan , Operator Oczyszczalni Ścieków, Operator 

Ujęcia SUW,  Operator Koparki ,  Mechanik Kierowca , Stolarz,  Dekarz,  Murarz,  

Pomocnik Murarza, Brukarz, Hydraulik-Ślusarz, Murarz-Dekarz, Elektryk, Pracownik 

Higieny, Sprzątaczka, Kierowca  Samochodów Specjalistycznych, Hydraulik, Murarz-

Instalator, Kierowca ciągnika. 

 

    Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 44 osoby. Osobom wchodzącym  w 

skład Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz ich najbliższym nie były udzielane 

kredyty, pożyczki ani inne świadczenia o podobnym charakterze. 

 Na 44  osoby średniorocznie zatrudnione w spółce 7 osób stanowiły kobiety 37  

mężczyźni co oznacza że 156 procent załogi stanowiły kobiety a 84 % mężczyźni. 

 

Zakładowy staż pracy: 

• Do 5 lat   - 16 osob 

• Od 5 do 10 lat  - 15 osób  

• Powyżej 10 lat  - 13 osób 

 

Struktura wykształcenia: 

• Wyższe    - 11    %  

• Średnie   - 14  % 

• Zawodowe   - 75  % 

 

Spółka w roku 2014 prowadziła swoje rachunki w następujących bankach: 

• Bank Spółdzielczy w Białej 

• Bank BZ WBK O/Prudnik  

• Bank Ochrony Środowiska O/Opole 

• ING – Bank Śląski S.A. O/Krapkowice 

 

W roku sprawozdawczym działalność Spółki była podzielona na trzy następujące 

podstawowe działy: 



• Dział wodno kanalizacyjny 

• Dział higieny komunalnej 

• Dział remontowo – budowlany. 

 

Ponadto Spółka prowadzi działalność związaną z zarządzania wspólnotami 

mieszkaniowymi, zarządzaniem Cmentarzem komunalnym w Białej, działalność 

usługową w zakresie podstawowym związanym z naprawą i budową chodników,  

naprawą dróg, budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz  z przyłączami, a 

także w miarę posiadanego parku maszynowego usługi transportowe oraz inne usługi 

ogólnobudowlane. 

 

 

I. Dział Wodno Kanalizacyjny 
 

W roku 2014 dział Wod - Kan wykonał następujące zadania  : 

1. Budowa nowych przyłączy wodociągowych na terenie gminy Biała – 11 sztuk. 

2. Wyremontowano 18 sztuk przyłączy wodociągowych. 

3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych oraz 

wielorodzinnych – 6 sztuk. 

4. Wykonywanie niezbędnych robót celem utrzymania ciągłej dostawy wody pitnej 

na terenie działania naszej Spółki: Ujęcia SUW i wodociągi grupowe Biała, 

Gostomia, Pogórze i Józefów. 

5. Wykonywanie niezbędnych robót na sieci kanalizacji sanitarnej na 

przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków w Białej celem odbioru ścieków 

oraz ich odprowadzenia po ich uprzednim oczyszczeniu. 

6. Usuwanie awarii wodociągowych (65) oraz kanalizacji sanitarnej (117), wymiana 

hydrantów 31 sztuki oraz zasuw, oznaczenie urządzeń wod - kan (tablice 

informacyjne), wymiana podejść wodomierzowych (117 sztuk), wymiana 

agregatów pompowych oraz ich remont (w studniach głębinowych), remont 

zbiorników wyrównawczych (z czystą wodą), wymiana uszkodzonych zasuw (8 

sztuk). 

7. Usługa dla Urzędu Miejskiego w Białej: montaż znaków drogowych na terenie 

gminy i miasta Biała. 

8. Montaż i naprawa przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Biała. 

9. Awaryjne naprawianie i asfaltowanie nawierzchni dróg na terenie gminy. 

10.  Wykonywanie czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej jednostką 

uspołecznionym, zakładom pracy oraz klientom indywidualnym. 

11.  Czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy. 

12.  Wykonywanie usług sprzętem budowlanym oraz specjalistycznym. 

13.  Wykonywanie wymian uszkodzonych podejść wodomierzowych z winy 

odbiorcy – usługa odpłatna. 

14.  Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod - kan. 

15.  Wykonywanie usługi koparką dla MGOK w Białej. 



16.  Usuniecie awarii wodociągowej na tranzycie Związku Gmin Aqua Silesia Walce. 

17. Wykonanie przepustów drogowych na terenie Gminy Biała – usługi zlecane 

przez Gminę. 

18. Wykonanie przelewu kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Białej. 

19. Wykonanie przyłącza wodociągowego do nowobudowanego kąpieliska 

otwartego w Białej. 

20. Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Czarna w Białej (zadanie wykonane 

dla Gminy Biała). 

21. Wykonanie robót specjalistycznych na kąpielisku w Prudniku (zlecenie z 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku). 

22. Wykonanie robót przy budowie tłuczniowej drogi gminnej w Koloni – Kokot, 

Radostynii, Chrzelicach droga Pogórze – Kolonia Otocka 

23. Usunięcie awarii wodociągowej na sieci rozdzielczej Ø 100 żeliwo w Mosznej 

(Centrum Terapii Nerwic). 

24. Wykonanie bezpośredniego rozdziału na wodomierze główne z niezależnym 

naliczaniem w budynkach komunalnych. 

25. Wykonanie robót przy budowie brukowej drogi gminnej w Białej ul. Piotra 

Skargi. 

26. Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Białej (sąsiedztwo murów 

obronnych). 

27. Wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych i montażowych dla Gminy 

Biała. 

28. Wykonanie robót budowlanych przy utwardzaniu terenu gminnego przy ul. 

Wałowej w Białej. 

29. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Głogówku, usługa dla Gminy 

Głogówek. 

 
 

Informacja dotycząca wskaźników technicznych 
 

Produkcja wody 
 

 Ujęcie wody Biała  

 
Zaopatruje w wodę miasto Biała oraz sołectwa: Prężyna, Olbrachcice, Ligota 

Bialska, Radostynia, Wasiłowice, Miłowice, Kolnowic, Laskowiec 

 

1.Woda pobrana z ujęć: 

    Plan  150.000  m
3          

wykonanie  144.484  m
3
                 tj.  96,4 % 

2. Ilościowa sprzedaż wody: 

    Plan  140.000  m
3          

wykonanie 133.043  m
3
    co stanowi  95 % 



3. Straty wody:    

 11.441  m
3 
 Straty     7,9 % 

 

 

Wodociągi wiejskie 

 

Ujęcie Pogórze 
 

Zaopatruje w wodę sołectwa: Pogórze , Frącki, Górka Prudnicka, Brzeźnica, 

Łącznik, Chrzelice, Grabina, Otoki, Śmicz, Dębina, Mokra, Ogiernicze 

 

1. Woda pobrana z ujęć: 

    Plan   107.000  m
3
      wykonanie 106.531  m

3
          co stanowi 99,6 % 

2. Woda pobrana na cele technologiczne przed wtłoczeniem do sieci    

    (płukanie filtrów)  5.321  m
3 

3. Ilościowa sprzedaż wody: 

    Plan 94.000  m
3               

wykonanie 92.636  m
3             

co stanowi  98,5 % 

3. Straty wody:   13 %  13.895  m
3 

 

 

 

 

Ujęcie Gostomia 

 
Zaopatruje w wodę sołectwa: Rostkowice, Solec, Browiniec Polski, Wilków, 

Czartowice, Nowa Wieś 

 

1. Woda pobrana z ujęć: 

    Plan 80.000  m
3
    wykonanie   79.191  m

3
     co stanowi  98,9 % 

2. Woda pobrana na cele technologiczne przed wtłoczeniem do sieci    

    (płukanie filtrów) 3.548  m
3 

3. Ilościowa sprzedaż wody: 

    Plan 71.000  m
3       

wykonanie   69.466 m
3      

co stanowi  97,8 % 

4. Straty wody:  9.725  m
3  

 12,5 % 



 

Ujęcie Józefów 

1.Woda pobrana z ujęcia: 

              Plan     6.000 m
3       

  wykonanie  5.525  m
3
   co stanowi  92 % 

2. Ilościowa sprzedaż wody: 

         Plan   5.500 m
3            

wykonanie  5.218 m
3   

co stanowi  94,8 % 

 3. Straty wody :  5,5 %  307 m
3 

 

W straty wody zostają wliczane: 

a. ubytki związane z występującymi awariami na sieci i przyłączach 

wodociągowych 

b. płukanie sieci wodociągowej poprzez hydranty 

c. woda pobierana na różnorodne cele przez Straż Pożarną 

d. ubytki wody poprzez nieszczelność w sieciach nie identyfikowane w postaci 

awarii sieci oraz nielegalny pobór wody 

e. błędne wskazania +/-  3% wodomierzy domowych. 

 

Planowana sprzedaż wody w 2014 roku to 310.000 m
3
 wykonanie w 2014 roku to 

300.363  m
3
 tj.  96,9 % 

 

Działalność podstawową za 2014 rok szczegółowo przedstawiają zestawienia dla miasta 

Biała i dla wodociągów wiejskich. 
 

           SPRZEDAŻ WODY ZA ROK 2014 (w m³) 

 
L.P. Miejscowość 

Zużycie na 

cele socjalne 

Zużycie na 

przemysł 

Zużycie na  

przemysł 

spożywczy 

Sprzedaż 

  Razem 
  1. Biała 83 790 28 188 84 006 

  2. Ligota Bialska 9 779 - - 9 779 

  3. Olbrachcice 11 652 - - 11 652 

  4. Prężyna 10 935 - - 10 935 

  5. Miłowice 2 139 - - 2 139 

  



6. Kolnowice 4 015 - - 4 015 

  7. Laskowiec 1 910 - - 1 910 

  8. Wasiłowice 3 013 - - 3 013 

  9. Radostynia 5 594 - - 5 594 

  10. Gostomia 18 038 - 24 18 062 

  11. Rostkowice 13 878 - - 13 878 

  12. Solec 9 873 - - 9 873 

  13. Browieniec Polski 6 778 - - 6 778 

  14. Wilków 11 731 - - 11 731 

  15. Czartowice 3 438 - - 3 438 

  16. Nowa Wieś 5 706 - - 5 706 

  17. Mokra 3 368 - - 3 368 

  18. Dębina 1 959 - - 1 959 

   19. Pogórze 14 443 - - 14 443 

   20. Frącki 2 042 - - 2 042 

  21. Górka Prudnicka 3 956 - - 3 956 

   22. Brzeźnica 4 332 - 144 4 476 

   23. Łącznik 25 145 - 175 25 320 

   24. Chrzelice 10 678 - - 10 678 

   25. Grabina 10 319 - - 10 319 

   26. Otoki 3 472 - - 3 472 

   27. Śmicz 9 342 - - 9 342 

  28. Ogiernicze 3 261 - - 3 261 

   29. Józefów 5 218 - - 5 218 

    Ogółem 299 804 28 531 300 363 

   

POBÓR WODY Z UJĘĆ, CEL JEJ ZUŻYCIA ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 2014 r. (m³) 

           

Ujęcie 

oraz 

wodociąg 

grupowy 

Woda 

pobrana 

z ujęć 

Zużycie na 

cele 

technolog. 

Woda 

wtłoczona 

do sieci 

Sprzedaż 

wody 

Straty (woda) Ścieki 

odebrane 

Ścieki 

oczyszczone i 

odprowadzone 

łącznie 

Straty (ścieki) 

m³ % m³ % 

Biała 144 484   144 484 133 043 11 441 7,9 50 198 62 245 12 047 19,00 

Gostomia 79 191 3 548 75 643 69 466 9 725 12,3         

Pogórze 106 531 5 321 101 210 92 636 13 895 13,0         

Józefów 5 525   5 525 5 218 307 5,5         

Ogółem 335 731 8 869 326 862 300 363 35 368 9,68 50 198 62 245 12 047 19,00 

                      



Oczyszczalnia ścieków w Łączniku: 

       
Ścieki odebrane - 4265 m³ 

        
Ścieki oczyszczone i odprowadzone - 4265 m³ 

      

III. Zestawienie sprzedaży wody w latach 2009-2014 przedstawia 

poniższa tabela 
 
Lp 

 
  Ujęcie wody 
     
 

                           Sprzedaż  wody w m3 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1  Biała 150 228 131 562 129 377 133 130 133 316 133 043 

  gospod.domowe 149 098 130 285 128 026 132 123 132 760 132 827 

  cele spożywcze 908 948 935 854 286 188 

  przemysł 222 329 416 153 270 28 

        

2  Gostomia 68 350 65 242 73 420 68 554 69 572 69 636 

  gospod.domowe 68 331 65 224 73 404 68 530 69 530 69 442 

  cele spożywcze  19 18 16 24 42 24 

  przemysł       

        

3  Pogórze 89 495 88 788 91 888 93 782 92 256 92 636 

  gospod.domowe 89 307 88 053 91 720 93 624 92 101 92 317 

  cele spożywcze 183 110 158 154 146 319 

  przemysł 5 625 10 4 9 0 

        

4  Józefów 5 004 4 665 4 716 4 790 4 374 5 218 

  gospod.domow 5 004 4 665 4 716 4 790 4 374 5 218 

        

      

Razem 313 077 290 257 
 

299 401 300 256 299 518 300 363 
 

Działalność spółki w okresie sprawozdawczym 
 

Prowadzenie gospodarki konserwacyjno-remontowej w celu utrzymania ciągłej 

sprawności  eksploatacyjnej: 

 

1) stacji uzdatniania wody i urządzeń znajdujących się w nich, 

2) ujęcia: w Białej, Gostomii, Pogórzu, Józefowie i oczyszczalni ścieków w Białej, 

oraz dwóch przepompownii ścieków na terenie miasta Biała, 

3) sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągowej wodociągowych łącznej długości 

97 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 16,7 km 

4) przyłączy wodociągowych o łącznej ilości 2569 szt. i  o łącznej długości 57 km, z 

których korzysta 2.782 odbiorców wody oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

ilości 406 sztuk o łącznej długości 12,2 km 

5) hydrantów p.poż. 459 szt. 



Gospodarka ściekowa 
 

Informacja o stanie technicznym oczyszczalni ścieków w Białej  

oraz kanalizacji sanitarnej 

 

1. Wykonano remont komory zlewnej ścieków dowożonych oraz remont kraty 

wstępnego  mechanicznego oczyszczania. 

2. Dokonano regeneracji studzienki dezynfekcji ścieków przed odprowadzeniem do 

odbiornika. 

3. Wymieniono uszkodzone włazy żeliwne oraz uzupełniono brakujące (w wyniku 

kradzieży i zużycia technicznego) na kanalizacji sanitarnej oraz uszczelniono studzienki 

rewizyjne.  

4. Dokonano remontu studzienki pomiarowej przepływu ścieków wraz z 

przepływomierzem elektromagnetycznym. 

5. Wymieniono metalowe ściany kontenerowej oczyszczalni ścieków KOS nr 1 i KOS 

nr 4 (zużycie techniczne, korozja) i zabezpieczono powierzchnie farbą. 

6. Wyremontowano betonowe poletka osadowe sztuk 5. 

7. Przepompownie ścieków kanalizacji ciśnieniowej na ul. Franka Suchego i Arki Bożka 

w Białej: Wykonano przegląd pomp, usunięto wtórne wytworzone osady tłuszczowe 

oraz dokonano przeglądu instalacji obsługującej przepompownie. 

 

 

 

Główne zadania realizowane przez Spółkę w okresie 
sprawozdawczym w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i 

odprowadzania ścieków po uprzednim ich oczyszczeniu 
 

1. Opracowano ocenę kontroli okresowej stanu technicznego sprawności i wartości 

użytkowej urządzeń gospodarki wodnej (dotyczy wszystkich ujęć będących pod 

administrowaniem Spółki Wod Kan), wymóg art. 62, ust. 1 Prawo Budowlane.  

2. Dokonano wymianę podejść wodomierzowych na terenie wodociągu grupowego 

Biała, Gostomia, Józefów , w ilości 127 szt.(zużycie techniczne oraz wymiana 

legalizacyjna).  

3. odłączono zbiorniki hydroforowe ciśnieniowe o zastosowano układ zasilający – przy 

pomocy falowników częstotliwości (celem zwiększenia niezawodności ciągłego 

dostarczania wody dla odbiorców). 

4. Wymieniono węzły, zasuw na wodociągu grupowym Gostomia i Pogórze (zużycie 

techniczne).  

5. Wymieniono hydranty wraz z zasuwami odcinającymi na wodociągu grupowym  

Biała, Gostomia, Pogórze  i Józefów 31 szt.  



6. Uzupełniono złoża mineralne na filtrach Fe i Mn oraz wymieniono mieszacze wodno 

– powietrzne na SUW Gostomia (zużycie techniczne oraz wyższe wymogi w zakresie 

wymienionych wartości Fe i Mn w wodzie pitnej).  

7. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przystąpiono do monitoringu 

jakości wody nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną obejmujący swoim 

zakresem kontrolę wewnętrzną zdatności wody do picia. Monitoring ma charakter 

kontrolny i jest realizowany w ramach harmonogramu zatwierdzonego przez Sanepid 

wiąże się to z dodatkowymi poważnymi nakładami finansowymi (obsługa laboratoriów, 

zakup sprzętu specjalistycznego oraz szkolenie pracowników w tym zakresie).  

8. W ramach utrzymania ciągłej dostawy wody pitnej dla odbiorców oraz utrzymania 

ciągłego odbioru ścieków usunięto w okresie sprawozdawczym 65 awarii 

wodociągowych oraz 117 awarii kanalizacji sanitarnej. 

 

UJĘCIE BIAŁA: 

 

- Wymiana wodomierzy stacyjnych studni DN 100 i DN 80 

- Wymiana pompy dozującej oraz zbiornika do przygotowania roztworu 

- Naprawa awaryjnego źródła zasilania (remont układu smarowania silnika) oraz 

naprawa stanu izolacji prądnicy oraz układu chłodzenia 

- Wymiana rur tłoczących w studni nr V + remont agregatu pompowego 

- Konserwacja włazów zabezpieczających studni nr V, VI i III oraz ich wnętrza 

- Wymiana pompy odwadniającej głowice studni nr VI 

- Wykonywanie codziennej obsługi ujęcia i SUW Biała związanej z ciągłą dostawą 

wody 

- Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji TRAFO 15.000/400 V obsługujące ujęcie i 

SUW Biała (badanie i oleju transformatorowego oraz wymiana izolatorów po stronie 

wysokiego napięcia) 

- Naprawa ogrodzenia w strefie bezpośredniej oraz pielęgnacji zieleni wraz z 

czyszczeniem kanalizacji odwadniającej 

- Remont sprężarki, montaż falownika częstotliwości nowej generacji 

- Przegląd i zmiany w ustawieniu falownika częstotliwości 

- Naprawa rynien, elewacji i dachu 

 

UJĘCIE Józefów 

- wymiana wodomierza stacyjnego na wodomierz sprzężony 50/2,5 

- likwidacja zbiorników hydroforowych (zmiana układu zasilania) 

- remont chloratora oraz wymiana zbiornika do sporządzania roztworu 

- konserwacja ogrodzenia i pielęgnacja zieleni na terenie ujęcia i SUW 

- wymiana agregatu pompowego wraz z armaturą studnia nr II i I 

- remont kompresora na SUW 

- konserwacja głowic studni nr I i II 

- wykonywanie codziennej obsługi związanej z ciągłą dostawą wody 



- regeneracja dachu SUW i elewacji oraz ścian wewnętrznych, 

- remont sprężarki 

- montaż falownika częstotliwości i tablicy rozdzielczej energii elektrycznej 

 

UJECIE GOSTOMIA 

 

- wymiana pompy dozującej wraz z zbiornikiem do przygotowania roztworu 

- regeneracja dachu budynku SUW oraz instalacji odgromowej oraz elewacji 

- regeneracja filtrów pośpiesznych odżelażniacze oraz odmanganiacze 

- naprawa pomp wirowych II° 

- wymiana zasuw Ø 80 i Ø 100 przy filtrach Fe i Mn sztuk 4 

- renowacja zbiorników wyrównawczych 3 x 50 m³ 

- regeneracja rurociągów technologicznych wraz z armaturą 

- remont sprężarki 

- konserwacja ogrodzenia i pielęgnacja zieleni na terenie ujęcia i SUW 

- wymiana agregatu pompowego wraz z armaturą studnia nr I  

- wymiana wodomierza głównego stacyjnego Ø 100 z możliwością zdalnego 

przekazywania informacji 

- remont falownika częstotliwości oraz regulatora sterowania napędem 

 

UJECIE POGÓRZE 

 

- regeneracja powierzchni dachowej, 

- remont sprężarki oraz instalacji napowietrzającej, 

- regeneracja zbiorników filtrów pospiesznych odżelaźniaczy oraz odmanganiaczy 

- regeneracja rurociągów układów technologicznych wraz z armaturą, 

- regeneracja zbiorników wyrównawczych 200 m
3  

- zakup chloratora elektromagnetycznego wraz ze zbiornikiem na roztwór podchlorynu      

  sodu        

- wymiana agregatu pompowego studnia nr I 

- wymiana włazów w  zbiorniku popłuczyn 

- remonty na sieci i instalacji wod-kan 

- wykonywanie codziennej obsługi związanej z ciągłą dostawą wody 

- remont sprężarki 

- konserwacja ogrodzenia i pielęgnacja zieleni na terenie ujęcia i SUW 

- wymiana wodomierza głównego stacyjnego Ø 100 z możliwością zdalnego 

przekazywania informacji 

- przegląd falownika częstotliwości oraz regulatora sterowania napędem 

 

 

 

 

 



Remonty środków transportu i sprzętu 
 

- wykonano remont samochodu VW Bus – obsługującego teren wiejski oraz remont 

samochodu dostawczego FIAT 

- naprawy bieżące i awaryjne koparki, i ciągnika oraz samochodu IVECO 

- naprawy bieżące i awaryjne sprzętu pomocniczego tj. kosiarek do trawy, przecinarki  

do asfaltu, młota spalinowego, stopki ubijającej typu HTV 80, przyczep jedno i dwu 

osiowych, beczki asenizacyjnej oraz elektronarzędzi, wiertnicy spalinowej, 

- naprawiono agregat hydrauliczny wraz z młotem udarowym, przecinarką do betonu 

oraz pompą 

 

 

Teren Białej 

 
1. Wyremontowano 5 przyłączy wod  

2. Wymieniono 10 hydrantów p.poż. 

3. Usuwanie występujących awarii na sieci i przyłączach wodociągowych – Spółka 

wykonuje natychmiast po zgłoszeniu. ( 35 awarii). 

4. Wymieniono 27 podejść wodomierzowych. 

5. Usunięcie awarii przyłączy kanalizacji sanitarnej 117. 

6. Spółka w roku sprawozdawczym wykonała szereg usług odpłatnych. W roku 2013 w 

zakresie usług wod – kan oraz prac remontowo – budowlanych dla mieszkańców gminy 

oraz na zewnątrz gminy 

 

 

 Teren wiejski 

 
1. Wyremontowano 13 przyłącza wod. 

2. Wymieniono 21 hydrantów p.poż. 

3. Usuwanie występujących awarii na sieci i przyłączach wodociągowych – Spółka   

wykonuje natychmiast po zgłoszeniu. ( 30 awarii). 

4. Wymieniono podejść wodomierzowych 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Dział Higieny Komunalnej 

 
Informacja została podzielona i opisana zgodnie z niżej określony podziałem: 

   

Działalność  związana z utrzymaniem Cmentarza komunalnego 

1. Administrowanie cmentarzem komunalnym zgodnie z umowa nr 07/2011 

zawartą   dnia 28.12.2011 r. 

2. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na Cmentarzu 

Komunalnym które opbejmuje: 

 wywóz nieczystości stałych (pojemniki 1100 l - 4 szt.), co daje około 240             

pojemników na rok + śmieci luzem około 50 m
3 

 oczyszczanie Cmentarza Komunalnego ( zamiatanie i grabienie suchych  

liści i gałęzi) utrzymanie porządku  

 koszenie Cmentarza Komunalnego (w zależności od potrzeb również  

grabienie, załadunek i wywóz skoszonej trawy i liści), 

 wycinka - przecinka drzew i krzewów, 

 sprzątanie kontenera WC 

 odśnieżanie Cmentarza Komunalnego w okresie zimowym i posypywaniem 

mieszanką uszorstaniającą 

II. Działalność związana z prowadzeniem akcji  „zima” 

1.Odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników wewnątrz – miejskich o 

powierzchni 63 660 m
2
 według umowy nr 66/2011 zawartą pomiędzy Gminą 

Biała a Wodociągami i Kanalizacją w Białej z dnia 28.12.2011 r. 

2. Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – zewnętrznych: 

Teren A - miejscowości: Prężyna, Józefów, Solec, Gostomia, Wilków, Nowa 

Wieś, Czartowice, Krobusz, Ogiernicze  

3. Odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników według zleceń Urzędu  

Miejskiego w zależności od potrzeb. 

 



III. Zieleń miejska 

1.   Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Biała 

a) Koszenie trawy – 72 883 m2 

b) Cięcie żywopłotów – 1997 m2 

2. Pracę wykonano wg umowy nr 21/2012 z dnia 17.02.2012 r. zawartą pomiędzy 

Gminą 

    Biała i WiK Biała. 

3. Ilość koszeń i cięć w zależności od potrzeb. 

4. Wykonywanie dodatkowych zleceń z Urzędu Gminy oraz pozostałych 

zleceniodawców: 

a) prace porządkowe oraz wywóz nieczystości z Cmentarza Żydowskiego w 

Białej 

b) prace porządkowe, remontowe oraz wykaszanie traw na terenie Zamku w 

Białej 

c) prace porządkowe (wycinka starych drzew) i zagospodarowanie terenu skarpy 

i żywopłotu przy ul. Opolskiej w Białej 

d) pielęgnacja skarpy przy ul. Prudnickiej w Białej 

e) pielęgnacja skarpy za murami obronnymi ul. Szkolna 

f) wykaszanie i uporządkowanie terenów po byłej bazie Kombud 

g) podlewanie i pielęgnacja kwiatów pelargonii na Rynku w Białej 

h) wykaszanie i uporządkowanie parkingu przy stadionie miejskim w Białej – 

Dni Białej 

i) pielęgnacja skarpy w miejscowości Rostkowice 

j) wywóz nieczystości stałych ze wsi Łącznik (dożynki) 

k) wywóz nieczystości stałych z okazji Dni Chrzelic, Dni Łącznika, Dni 

Kolnowic, turnieju rycerskiego w Solcu 

l) wywóz nieczystości stałych z okazji Parady Orkiestr Dętych w Białej 

m) wykaszanie, sprzątanie i wywóz trawy z ogrodu Ośrodka Pomocy Społecznej, 

ul. Prudnicka w Białej 



n) renowacja słupów ogrodzeniowych wokół Cmentarza Komunalnego w Białej 

i remont chodników 

o) prace porządkowe na ul. Kilińskiego i Stare Miasto z okazji święta Bożego 

Ciała 

p) sprzątanie, wykaszanie traw, wywóz nieczystości stałych z przystanków 

autobusowych w miejscowościach: Frącki, Górka Prudnicka, Krobusz, 

Ligota Bialska, Mokra, Pogórze 

 

IV. Działalność  związana z oczyszczaniem ulic i chodników gminnych 

1. Zgodnie z zawartą umową nr 21/2012 z dnia 17.02.2012 r. zawartą z Gminą 

Białą 

a) Powierzchnia ulic wynosi 63 913 m2 

b) Powierzchnia chodników wynosi: 13 233 m2 

c) Sprzątanie placów zabaw:     720  m2 

d) Pozimowe oczyszczanie ulic i chodników - powierzchnia j. w. 

2.   Po oddaniu do użytku obwodnicy miasta Biała (czerwiec 2008) przejęto 3,5 km 

drogi ul.    Opolska i Prudnicka oraz odcinek od torów kolejowych do 

obwodnicy w kierunku Olbrachcic – 0,5 km, Stare Miasto. Zakupiono 

zamiatarkę samojezdną. 

V. Nieczystości płynne. 

 Wywóz nieczystości płynnych - budynki komunalne i wspólnoty 

 Wywóz nieczystości płynnych wg umów z instytucjami na terenie miasta i gminy 

Biała 

 Wywóz nieczystości płynnych wg zleceń prywatnych 

Ilość wywożonych nieczystości płynnych dla wszystkich zleceniodawców w roku 

2014 r. wyniosła 5.389 m3  w tym  od odbiorców indywidualnych 3.729 m3 oraz z 

budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych 1.660 m3 

Zawarto 190 umów. 

Nieczystości płynne wywożone są do zlewni przy oczyszczalni ścieków w Białej 



zarządzanej przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

Cena wywozu 1 m³ wynosi 20,52 zł brutto od odbiorców indywidualnych i instytucji 

Cena wywozu 1 m³ wynosi 9,40 zł brutto z budynków komunalnych gminy Biała 

VI. Nieczystości stałe 

Od stycznia 2014 r. całość zmieszanych odpadów komunalnych trafia do RCGO 

Domaszkowice. W okresie od 01.01 – 30.06 2014 r. odbywała się: 

1. Obsługa 3242 gospodarstw indywidualnych (zgodnie z umową nr 88/2013) 

Od 01.01 – 31.12.2014 r. odbywał się: 

            1. Wywóz nieczystości stałych - budynki komunalne i wspólnoty mieszkaniowe 

2. Wywóz nieczystości stałych wg umów z instytucjami znajdującymi się na terenie 

miasta i gminy Biała. 

3. Wywóz nieczystości stałych wg umów ze zleceniodawcami prywatnymi z terenu 

miasta (1 raz na tydzień) i gminy Biała (2 razy na miesiąc) 

4.Dokonano segregacji odpadów i uzyskano następujące ilości: 

      a) szkło w ilości 78,20 t  

b) makulatura 0,80 t  

c) plastik – 11,40 t 

Razem – 90,40 ton. Całość odpadów została przetransportowana do firm, z 

którymi WiK ma podpisane umowy w tym zakresie: RCGO Domaszkowice, 

Składowisko Prudnik, MB Recycling i Beno Serwis 

4. Niesegregowane odpady komunalne odbierane są zgodnie z ustalonymi 

harmonogramami w okresie od 01.01. – 30.06.2014 r. 

f.  Miasto Biała - zbiórka śmieci w każdy piątek tygodnia – pojemniki 

1100 litrów, 240 litrów i 120 litrów. 

g.  Teren gminy - podzielono na cztery strefy, zbiórka odpadów 

niesegregowanych odbywa się raz w miesiącu zgodnie z załączonym 

harmonogramem do umowy. 

5. Ponadto Spółka na dzień 31.12.2014 r. ma zawarte umowy z odbiorcami 

prywatnymi, u których nieczystości stałe niesegregowane gromadzone są w w/w 



pojemnikach i wywożone do RCGO Domaszkowice. W roku 2014 wywieziono ogółem 

1.251,01 ton odpadów komunalnych.  

7. Średnie roczne zatrudnienie w Dziale Higieny Komunalnej wynosi 12 osób. 

 8. Dodatkowo zorganizowano i zlecano pracę dla osób kierowanych w ramach prac 

społecznie użytecznych przez Urząd Miejski w Białej – zatrudniano 2 osoby w 

okresie 6 miesięcy. 

10. Dodatkowo w wymiarze 40 godzin miesięcznie zatrudniano 5 osób kierowanych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej i Urząd Miejski w Białej, którym 

zorganizowano zakres prac porządkowych na terenie miasta. Spółka zapewniła 

nadzór, rozliczenie, narzędzia i odzież ochronną (rękawice robocze, kamizelki 

odblaskowe), napoje chłodzące, dostęp do infrastruktury socjalnej. 

 

Nieczystości stałe: - od 01.07.2013 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach. Spółka Wodociągi i Kanalizacja przystąpiła do 

przetargu zorganizowanego przez Urząd Miejski w Białej. Wygrywając przetarg 

zawarto umowę nr 88/2013 dnia 28.06.2013 r. na okres 1 roku tj. do 30.06.2014 r. 

Przedmiotem zamówienia było odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne na terenie gminy Biała – aktywnych deklaracji 3324 tj. 

8277 mieszkańców. Ponadto spółka nadal odbiera odpady komunalne od podmiotów 

gospodarczych (nieruchomości niezamieszkałe) z którymi posiada zawarte 160 

umów cywilno prawnych. 

Od 02.01.2014 r. zawarto również umowę nr 8/2014 na obsługę Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Biała. Zorganizowany na ul. 

Lipowej 1 (była baza GS). Umowa zawarta na okres od 02.01. – 31.12.2014 r. W 

wymienionym okresie przyjęto i wywieziono ogółem 122 Mg co daje miesięcznie 

10,17 Mg odpadów dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców gminy Biała po 

okazaniu aktualnej opłaty za śmieci. 

Ponadto od 01.07.2013 r. odpady odbierane są zgodnie z nowym obowiązującym 



regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała tj.: 

- pojemniki na odpady są własnością właściciela lub zarządcy posesji – obowiązek 

zapuku własnych pojemników 

- częstotliwości odbioru: 

okres letni: 2 x miesiąc zmieszane odpady komunalne 

                  2 x miesiąc odpady segregowane suche (makulatura + tworzywa 

sztuczne) 

szkło – do pojemników 1 – 2,5m³ ustawionych w mieście i wsiach gminy Biała 42 

pojemniki (zakupione przez WiK Biała i sprzedane do Urzędu Miejskiego w Białej) 

– odbiór 1 x na miesiąc lub po zapełnieniu, szkło dostarczano do RCGO 

Domaszkowice. 

Odbiór odpadów odbywa się tylko w systemie pojemników tj. osobno pojemnik na: 

1) odpady komunalne zmieszane 

2) odpady suche (makulatura, plastik, metale) 

3) popiół 

4) szkło – pojemniki 1-2,5 m³ (dzwony) 

 

III. Dział Remontowo budowlany  
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU REMONTOWO 

BUDOWLANEGO ZA ROK 2014 

 

Dział remontowo – budowlany  realizuje remonty budynków i lokali mieszkalnych 

zarówno w zasobach komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych jak i osób 

prywatnych w branży ogólnobudowlanej. W ramach spółki pomagamy w realizacji 

(przetargów, robót bieżących i awaryjnych) dla działu higieny i działu wodociągowego. 

W okresie sprawozdawczym w dziale zatrudnionych było od 5 do 7 osób. 

W 2014r. wykonaliśmy zadania na kwotę   943932,49 zł (brutto) – 808441,58 zł (netto) 

natomiast koszt realizacji tych zadań po naliczeniu procentowym kosztów 

ogólnozakładowych zamknął  się kwotą   780025,85 zł(netto) dlatego wynik finansowy 

osiągnięty w 2014r. wynosi  28415,73 zł (netto)    



 

• W miesiącu styczniu wystawiono 46 faktur  na ogólną kwotę  38489,95zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 27723,83 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 10766,12 zł 

 

• W miesiącu lutym  wystawiono 15 faktur  na ogólną kwotę  42460,45 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 35444,38 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 7016,07 zł 

 

• W miesiącu marcu  wystawiono  31 faktur  na ogólną kwotę  51628,74 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 9700,72 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 41928,02 zł 

 

•  W miesiącu kwietniu  wystawiono  33 faktury na ogólną kwotę  18354,44 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 2908,9 zł 

 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 15445,54 zł 

 

•   W miesiącu maju  wystawiono 21 faktur na ogólną kwotę  46126,29 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 5430,1 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 40696,19 zł 



 

• W miesiącu czerwcu  wystawiono  52 faktury  na ogólną kwotę  97275,91 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 15640,31 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 81635,60 zł 

 

• W miesiącu lipcu wystawiono 41 faktur  na ogólną kwotę  49028,80 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 10586,41 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 38442,39 zł 

 

 

• W miesiącu sierpniu  wystawiono  5 faktur na ogólną kwotę  65540,77 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 51043,25 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 14497,52 zł 

 

 

•  W miesiącu wrześniu  wystawiono  19 faktur  na ogólną kwotę  65557,69 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 43255,35 zł 

 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 22302,34 zł 

 

 

• W miesiącu październiku  wystawiono  46 faktury na ogólną kwotę  130699,39 zł 

Na tą kwotę składa się: 



- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 69593,52 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 61105,87 zł 

• W miesiącu listopadzie  wystawiono  44 faktury  na ogólną kwotę  88220,80 zł 

Na tą kwotę składa się: 

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 59889,93 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 28330,87 zł 

 

• W miesiącu grudniu  wystawiono  76 faktur  na ogólną kwotę  250549,26 zł 

Na tą kwotę składa się:  

- roboty na obiektach niemieszkalnych  – 156459,69 zł 

- roboty na budynkach mieszkalnych  – 94089,57 zł. 

 

IV. Komórka ds. wspólnot mieszkaniowych 

 

Komórka zarządzająca wspólnotami mieszkaniowymi w ramach prowadzonej 

działalności wykonuje wszelkie sprawy dotyczące zarządzania poszczególnymi 

wspólnotami w tym : 

- bieżące prace związane z administrowaniem i zarzadzaniem 75 wspólnot 

mieszkaniowych na terenie gmin Białej , Głogówka  i  Prudnika, 

- odczytywaniem liczników wody energii elektrycznej i cieplnych na budynkach 

Wspólnotowych   

Zgodnie z zestawieniem poniższym zarządzamy 75 wspólnotami o łącznej 

powierzchni35 879,11 m2 

 Działalność naszej spółki w przeważającej mierze jest związana z działalnością 

komunalną  realizująca potrzeby i wymagania stawiane nam przez Gminę Biała. 

Dlatego analizując perspektywę działania spółki należy ją ściśle wiązać z  zadaniami 

zlecanymi nam przez gminę. Spółka musi także ściśle dostosowywać się do tych 

potrzeb i w miarę ich zaspakajania dynamicznie dostosowywać stan posiadania 

potencjału ludzkiego sprzętowego i  majątkowego.     

 



 


