
SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU 

 

 

Z działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 

 

 

       W roku sprawozdawczym 2015 Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja                  

w Białej działał w składzie dwuosobowym: 

prezes zarządu  mgr inż. Władysław Podróżny oraz  w okresie od stycznia do 

2maja 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 okresie od 

stycznia do czerwca w następującym składzie : 

 

      mgr Marek Krajewski – przewodniczący RN 

      mg Czesław Gerus – członek RN 

      Zdzisław Kułakowski- członek RN  

a w okresie od lipca do grudnia w składzie : 

  Jarosław Janusz  - przewodniczący 

  Dorota Zasłonka  - zastępca przewodniczacego 

 

Zarząd Spółki w roku sprawozdawczym  współpracował z Radą 

Nadzorczą. 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 realizowane.  

Zarząd podejmował decyzje samodzielnie a w sprawach ważnych lub 

skomplikowanych posiłkował się opiniami Rady Nadzorczej, prokurenta lub 

kluczowych pracowników Spółki.  

W 2015 roku w spółce średnioroczne zatrudnienie wynosiło 39 osoby  

pracowników. Na stanowiskach administracyjnych pracowało 14 osób a  na 

stanowiskach robotniczych 25 osób.  

  

 

 

    Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 39 osoby. Osobom 

wchodzącym  w skład Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz ich najbliższym 



nie były udzielane kredyty, pożyczki ani inne świadczenia o podobnym 

charakterze. 

 Na 39 osób średniorocznie zatrudnionych w spółce 8 osób stanowiły kobiety a 

31  mężczyźni, co oznacza że 21 procent załogi stanowiły kobiety a 79 % 

mężczyźni. 

 

 

Zakładowy staż pracy: 

 

• Do 5 lat   - 7 osob 

• Od 5 do 10 lat  - 18 osób  

• Powyżej 10 lat  - 14 osób 

 

Struktura wykształcenia: 

 

• Wyższe    - 20    %  

• Średnie   - 16  % 

• Zawodowe   - 64  % 

 

Spółka w roku 2015 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 

• Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi 

 

 

Ponadto Spółka prowadzi działalność, 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 2015 dział Wod - Kan wykonał: 

1. Budowa nowych przyłączy wodociągowych na terenie gminy Biała – 247 

sztuk. 

2. Wyremontowano 419 sztuk przyłączy wodociągowych. 

3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych 

oraz wielorodzinnych – 94 sztuki. 

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 (30) oraz kanalizacji sanitarnej (215), 

wymiana hydrantów 27 sztuki oraz zasuw, oznaczenie urządzeń wod - 

kan (tablice informacyjne), wymiana podejść wodomierzowych (83 

sztuki), wymiana agregatów pompowych oraz ich remont (w studniach 

głębinowych), remont zbiorników wyrównawczych (z czystą wodą), 

wymiana uszkodzonych zasuw (4 sztuki). 

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 przyłącza wodociągowego do nowobudowanego kąpieliska 

otwartego w Białej. 



19. Usunięcie awarii wodociągowej na sieci rozdzielczej Ø 100 żeliwo                     

w Mosznej (Centrum Terapii Nerwic). 

20. Wykonanie robót przy remoncie drogi gminnej w Wasiłowicach. 

21. Wykonanie remontu chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Białej (sąsiedztwo 

murów obronnych). 

22. Wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych i montażowych dla 

Gminy Biała. 

23. Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Józefów. 

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  160.000  m
3          

wykonanie  154.991  m
3
                 tj.  97 % 

2. Ilościowa sprzedaż wody: 

    Plan  150.000  m
3          

wykonanie 142.194  m
3
    co stanowi  94 % 

3. Straty wody:    

 12.797  m
3 
 Straty     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   120.000  m
3
      wykonanie 115.798  m

3
          co stanowi 96 % 

2. Woda pobrana na cele technologiczne przed wtłoczeniem do sieci    

    (płukanie filtrów)  6.158  m
3 



3. Ilościowa sprzedaż wody: 

    Plan 100.000  m
3               

wykonanie 98.134  m
3             

co stanowi  98 % 

3. Straty wody:   18 %  17.664  m
3 

 

 

 

 

Ujęcie Gostomia 

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

Wilków, Czartowice, Nowa Wieś 

 

1. Woda pobrana z ujęć: 

    Plan 90.000  m
3
    wykonanie   82.954  m

3
     co stanowi  92 % 

2. Woda pobrana na cele technologiczne przed wtłoczeniem do sieci    

    (płukanie filtrów) 3.632  m
3 

3. Ilościowa sprzedaż wody: 

    Plan 80.000  m
3       

wykonanie   70.901 m
3      

co stanowi  88 % 

4. Straty wody:  12.053  m
3  

 17 % 

 

Ujęcie Józefów 

1.Woda pobrana z ujęcia: 

              Plan     6.000 m
3       

  wykonanie  5.465  m
3
   co stanowi  91 % 

2. Ilościowa sprzedaż wody: 

         Plan   5.500 m
3            

wykonanie  5.108 m
3   

co stanowi  92 % 

 3. Straty wody :  7 %  357 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 2015 roku to 320.000 m
3
 wykonanie w 2015 roku 

to 316.337  m
3
 tj.  98 % 

 
 

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 2816 szt. i  o łącznej długości 

60,2 km, z których korzystają odbiorcy wody oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej w ilości 426 sztuk o łącznej długości 12,5 km 

5) hydrantów p.poż. 462 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 2               

i KOS nr 3 (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 83 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 27 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 30 

awarii wodociągowych oraz 215 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 VI + remont agregatu pompowego 

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

- Wymiana pompy odwadniającej głowice studni nr III 

- 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 

- naprawa 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 I° 



- wymiana zasuw Ø 80 i Ø 100 przy filtrach Fe i Mn sztuk 5 

- 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 II 

- 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 

 

Spółka w roku sprawozdawczym wykonała szereg usług odpłatnych. W roku 

2015 w zakresie usług wod – kan oraz prac remontowo – budowlanych dla 

mieszkańców gminy oraz na zewnątrz gminy. 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie sprzedaży wody w latach 2010-2015 przedstawia 

poniższa tabela 
 

 

Lp 

 

  Ujęcie wody 

     

 

                           Sprzedaż  wody w m3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1  Biała 131 562 129 377 133 130 133 316 133 043 142 194 

  gospod.domowe 130 285 128 026 132 123 132 760 132 827 141 918 

  cele spożywcze 948 935 854 286 188 94 

  przemysł 329 416 153 270 28 182 

        

2  Gostomia 65 242 73 420 68 554 69 572 69 636 70 901 

  gospod.domowe 65 224 73 404 68 530 69 530 69 442 70 890 

  cele spożywcze  18 16 24 42 24 11 

  przemysł      0 

        

3  Pogórze 88 788 91 888 93 782 92 256 92 636 98 134 

  gospod.domowe 88 053 91 720 93 624 92 101 92 317 97 979 

  cele spożywcze 110 158 154 146 319 155 

  przemysł 625 10 4 9 0 0 

        

4  Józefów 4 665 4 716 4 790 4 374 5 218 5 108 

  gospod.domow 4 665 4 716 4 790 4 374 5 218 5 108 

        

      

Razem 290 257 

 

299 401 300 256 299 518 300 363 316 337 

 

 

POBÓR WODY Z UJĘĆ, CEL JEJ ZUŻYCIA ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 2015 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 154 991   154 991 142 194 12 797 9,0 57 802 62 990 5 188 8,24 

Gostomia 82 954 3 632 79 322 70 901 12 053 17,0         

Pogórze 115 798 6 158 109 640 98 134 17 664 18,0         



 

SPRZEDAŻ WODY ZA ROK 2015 (w m³) 

 

L.P. Miejscowość 
Zużycie na 

cele socjalne 

Zużycie na 

przemysł 

Zużycie na  

przemysł 

spożywczy 

Sprzedaż 

  Razem 

  1. Biała 85 156 182 94 85 432 

  2. Ligota Bialska 11 409 - - 11 409 

  3. Olbrachcice 14 272 - - 14 272 

  4. Prężyna 10 898 - - 10 898 

  5. Miłowice 2 084 - - 2 084 

  6. Kolnowice 3 765 - - 3 765 

  7. Laskowiec 2 079 - - 2 079 

  8. Wasiłowice 3 409 - - 3 409 

  9. Radostynia 6 501 - - 6 501 

  10. Gostomia 18 129 - 11 18 140 

  11. Rostkowice 14 338 - - 14 338 

  12. Solec 10 226 - - 10 226 

  13. Browieniec Polski 7 242 - - 7 242 

  14. Wilków 10 920 - - 10 920 

  15. Czartowice 4 152 - - 4 152 

  16. Nowa Wieś 5 883 - - 5 883 

  17. Mokra 4 163 - - 4 163 

  18. Dębina 1 910 - - 1 910 

   19. Pogórze 15 296 - 1 15 297 

   20. Frącki 2 291 - - 2 291 

  21. Górka Prudnicka 4 835 - - 4 835 

   22. Brzeźnica 4 572 - 60 4 632 

   23. Łącznik 25 259 - 94 25 353 

   24. Chrzelice 11 671 - - 11 671 

   25. Grabina 11 595 - - 11 595 

   26. Otoki 3 647 - - 3 647 

  

Józefów 5 465   5 465 5 108 357 7,0         

Ogółem 359 208 9 790 349 418 316 337 42 871 12,75 57 802 62 990 5 188 8,24 

                      

        

         

       



 27. Śmicz 11 183 - - 11 183 

  28. Ogiernicze 3 902 - - 3 902 

   29. Józefów 5 108 - - 5 108 

    Ogółem 315 895 182 260 316 337 

  
I. Dział Higieny Komunalnej 

 
Dział higieny komunalnej prowadzi różnego rodzaju zakresy działalności 

związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej na terenie Gminy Biała 

Podział i opis przedstawiono poniżej: 

   

Działalność  związana z utrzymaniem Cmentarza komunalnego 

1. Administrowanie cmentarzem komunalnym zgodnie z umowami nr 

GKZP.7045.1.2015 i nr GKZP.7045.1.2.2015 zawartymi pomiędzy 

Wodociągami a Gminą Biała. 

2. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na 

Cmentarzu Komunalnym które obejmuje: 

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

pojemników na rok + wywóz nieczystości stałych kontener KP-7 – 24 

sztuk w ciągu roku 

 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 umów nr GKZP.7021.1.2015 i nr 



GKZP.7021.1.2.2015 zawartymi pomiędzy Gminą Biała a 

Wodociągami i Kanalizacją w Białej. 

2. Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – zewnętrznych: 

Teren A, B, C i D. 

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 

a)  Cięcie żywopłotów – 1997 m2 

2. Pracę wykonano wg umów nr GKZP.7021.3.2015 i nr 

GKZP.7021.3.2.2015 zawartymi 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, remontowe oraz wykaszanie traw na terenie 

Zamku w Białej 

b) prace porządkowe (wycinka starych drzew) i zagospodarowanie 

terenu skarpy i żywopłotu przy ul. Opolskiej w Białej 

c) pielęgnacja skarpy przy ul. Prudnickiej w Białej 

d) pielęgnacja skarpy za murami obronnymi ul. Szkolna 

e) podlewanie i pielęgnacja kwiatów (w tym pelargonii) na Rynku w 

Białej 

f) wykaszanie i uporządkowanie parkingu przy stadionie miejskim w 

Białej – Dni Białej 

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

h) wykaszanie, sprzątanie i wywóz trawy z ogrodu Ośrodka Pomocy 

Społecznej, ul. Prudnicka w Białej 



i) renowacja słupów ogrodzeniowych wokół Cmentarza Komunalnego 

w Białej 

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

Bożego Ciała 

k) 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 umowami nr GKZP.7021.4.2015 i nr GKZP.7021.4.2.2015  

zawartymi z Gminą Biała 

a)  Powierzchnia ulic wynosi 63 913 m2 

a)  Powierzchnia chodników wynosi: 13 233 m2 

b)  Sprzątanie placów zabaw:     720  m2 

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

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 

(190 umów) w roku 2015 r. wyniosła 5.300 m3  w tym  od odbiorców 

indywidualnych 3.860 m3 oraz z budynków komunalnych i wspólnot 

mieszkaniowych 1.440 m3. 

Nieczystości płynne wywożone są do zlewni przy oczyszczalni ścieków w 

Białej zarządzanej przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

VI.  Nieczystości stałe 



W roku 2015 nasza spółka świadczyła usługi z zakresu wywozu nieczystości 

stałych dla instytucji, zakładów pracy, punktów usługowych znajdujących się na 

terenie Gminy Biała. Wywieziono 256,42 t odpadów niesegregowanych na 

składowisko RCGO Domaszkowice. 

V. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Spółka nasza zajmuje się obsługą PSZOK zgodnie z umowami nr 

GKZP.7031.1.2015 i nr GKZP.7031.1.2.2015 zawartymi pomiędzy Wodociągami 

a Gminą Biała. 

W minionym okresie przyjęto 133,65 t odpadów, w tym: 

- elektryczne, opony, inne,  plastik, bio, tekstylia,  meble, papier, gabaryty, gruz 

szkło. Łącznie wywieziono z terenu PSZOKU ~150 ton wysegregowanych 

odpadów komunalnych i przekazanych do właściwych punktów odbioru oraz .    

do RCGO w Domaszkowicach. 

Odpady na PSZOK są składowane selektywnie w kontenerach KP-7. Ilość 

wywiezionych kontenerów KP-7 w 2015 r. wyniosła 120 sztuk.  

Dział Higieny Komunalnej wykonuje również inne drobne prace komunalne 

zlecane przez Gminę.  

 

II. 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 5 osób. 

W 2015r. wykonaliśmy zadania na kwotę 512 456 zł (netto) to jest 575 729, 44 

złotych brutto .  



• W miesiącu styczniu wystawiono 24 faktury  na ogólną kwotę  17546zł 

• W miesiącu lutym  wystawiono 13 faktur  na ogólną kwotę  10 671zł 

• W miesiącu marcu  wystawiono  10 faktur  na ogólną kwotę  22975 zł 

• W miesiącu kwietniu  wystawiono 22 faktury na ogólną kwotę  47818 zł 

•  W miesiącu maju  wystawiono 26 faktur na ogólną kwotę  44968 zł 

• W miesiącu czerwcu  wystawiono  6 faktur  na ogólną kwotę  34473 zł 

• W miesiącu lipcu wystawiono 47 faktur  na ogólną kwotę  56413 zł 

• W miesiącu sierpniu  wystawiono 17 faktur na ogólną kwotę  44370 zł 

•  W miesiącu wrześniu  wystawiono  1 fakturę  na ogólną kwotę  264  zł 

• W miesiącu październiku  wystawiono  19 faktur na  kwotę 108 665 zł 

• W miesiącu listopadzie wystawiono  38 faktur  na ogólną kwotę  51956 zł 

• W miesiącu grudniu  wystawiono  54 faktury  na ogólną kwotę  72333  zł 

 

III. 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 74 wspólnot 

mieszkaniowymi 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  

 Rok 2015 był kolejnym rokiem działalności Spółki w którym 

osiągnęliśmy wynik finansowy dodatni. Osiągnięte przychody z działalności 

przewyższały koszty co spowodowało osiągnięcie zysku brutto w kwocie 

92 597,86 zł . Spółka w każdym roku dąży do tego aby wynik finansowy był 

dodatni .  



 Aby taka sytuacja miała miejsce zarząd poszukuje jak najwięcej 

dodatkowych usług, z których można osiągnąć dodatkowe przychody. Uzyskane 

przychody przeznaczane są na potrzeby inwestycji i modernizacji chociażby 

parku maszynowego. W roku 2015 zakupiliśmy nową koparkę która pozwoli 

Spółce poszerzyć zakres i skalę świadczonych usług. W 2015 r wygraliśmy 

ponownie przetarg na wywóz nieczystości komunalnych dlatego też zachodzi 

konieczność zakupu samochodu specjalistycznego  ( śmieciarki). Spółka posiada 

również inne plany rozwoju jednak zawsze uwzględniane są w tym zakresie 

plany Gminy. Realizacja planów rozwoju jest możliwa przy założeniu ścisłej 

współpracy z Gminą Biała .      
 


