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Szanowna Pani
Krystyna Siejna
Przewodnicz ą ca
Rady Miasta Katowice

W nawi ązaniu do pisma z dnia 14.01.2015 roku Idz. BRM.0012.1.2.2015. Ł B w sprawie
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice poni żej przesyłam informacj ę do
pkt. 3 porządku obrad posiedzenia Komisji:

Miasto Katowice sprawuje nadzór nad Katowick ą Infrastrukturą Wodoci ągowoKanalizacyjn ą Sp. z o.o. oraz Katowickimi Wodoci ągami S.A. (a tak że pozostałymi
spółkami, w które jest zaanga żowane kapitałowo) zgodnie z zatwierdzonymi przez
Prezydenta Miasta Katowice „Zasadami nadzoru wła ścicielskiego nad Spó łkami z
udziałem Miasta Katowice", obowi ązuj ą cymi od 01.01.2011r. (poprzednio obowi ązywały
„Zasady..." z 01.01.2008r.).
Katowicka Infrastruktura Wodoci ą gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. oraz Katowickie
Wodoci ągi S.A. są jednoosobowymi spó łkami Miasta Katowice, w zwi ą zku z czym,
stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 2011r, nr 45. poz. 236 t.j.), Prezydent Miasta Katowice pe ł ni w tych spó łkach
funkcj ę zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia, tym samym wykonuje
uprawnienia właścicielskie.
Maj ą c na uwadze powy ższe do zada ń Prezydenta Miasta Katowice, wykonywanych
za po ś rednictwem Wydzia ł u Zdrowia, Nadzoru W ła ścicielskiego i Przekszta łce ń
Własnoś ciowych, nale ży w opisywanym zakresie w szczególno ści:

1. Realizacja kompetencji w ła ściciela, poprzez ustalanie zasad g łosowania nad
poszczególnymi projektami uchwa ł zgromadzenia wspólników I walnego
zgromadzenia (po przeprowadzeniu analizy dokumentacji przygotowanej przez
zarz ą d spółki), w tym m.in.:
) ustalanie strategii dzia łania Spółek poprzez zatwierdzanie kierunków rozwoju
Spółek oraz programów jej dzia łalno ś ci, zatwierdzanie rocznych pl ów
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finansowo-rzeczowych.
zatwierdzanie programów, terminów ich uruchomienia oraz sposobów
(zasad) finansowania przedsi ęwzi ęć inwestycyjnych, a tak że wieloletnich
planów napraw g łównych w zasobach Spó łek,
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz ądu z działalnoś ci spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubieg ły rok obrotowy,
powzięcie uchwa ły o podziale zysku lub pokryciu straty,
udzielenie członkom organów spó łek absolutorium z wykonania przez nich
obowi ązków,
podejmowanie uchwał dot. nabywania i zbywania mienia powy żej
okreś lonego progu warto ś ci,
podejmowanie uchwa ł w sprawie podwy ższenia lub obni żenia kapitału
zakładowego Spółek (o czym poni żej),
podejmowanie uchwa ł w sprawie nabywania, zbywania lub zastawiania akcji,
obligacji i udzia łów innych podmiotów gospodarczych,
decydowanie o mo ż liwoś ci zaci ągni ęcia przez Spółki zobowi ąza ń powyżej
okre ś lonego progu warto ś ci,
wyra żanie zgody na ustanawianie zabezpiecze ń dla zaci ąganych kredytów
bankowych,
uchwalanie zmian Umowy / Statutu Spó łek,
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji funduszy i kapita łów,
wyra żanie zgody na zbycie oraz osob ę nabywcy udziałów / akcji w Spó łkach,
podejmowanie uchwa ł w sprawie ewentualnego po łą czenia lub likwidacji
Spółek oraz wyznaczenia likwidatora,
wybór (powołanie i odwołanie) członków rady nadzorczej,
zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej.

2. Dokonywanie podwy ż sze ń kapitału zakładowego:
W 2014r. zosta ł podwyższony kapitał zakładowy w spółce Katowicka Infrastruktura
Wodoci ągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na łączn ą kwotę 5.387.000,00z1, poprzez
wniesienie wkładu pieni ężnego oraz wkładu niepieni ęż nego w postaci dokumentacji
technicznej, co obrazuje tabela:

Nazwa spółki

Katowicka Infrastruktura
Wodoci ągowoKanalizacyjna Spó łka z
ograniczon ą
odpowiedzialności ą w
Katowicach

Podwy ższenie kapitału !

- wniesienie wk ładu
niepieni ęż nego w postaci
dokumentacji technicznej

Wartość
podwyższenia w zł

Podstawa prawna

2.387.000,00 - Zarządzenie nr 1871/2013
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 10.12.2013 r.;

(podwy ższenie kapita ł u
zakładowego zosta ło
zarejestrowane w KRS w dniu
16.01.2014 r. ) ;
- wniesienie wkładu
pieni ęż nego,

3.000 000,00 - Zarzą dzenie nr 2274/2014
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 10.09.2014 r.;

(podwy ższenie kapita ł u
zakł adowego zosta ło
zarejestrowane w KRS w dniu
31.10.2014 r.).

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane zgodnie z obowi ązuj ącymi
w tym zakresie przepisami, tj.:
> ustawą z dnia 15.09.2000r. kodeks spó łek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz.
1030 j.t., z pó ź n. zm .),
> ustawą z dnia 08.03.1990r. o samorz ądzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594
j.t., z póź n. zm .) oraz
> uchwałą nr XXIX/663/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28.11.2012r. w sprawie
okre ś lenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia łów i akcji w spółkach
prawa handlowego z udzia łem Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Ś lą skiego z
2012r., poz. 6047), a tak że
zarządzeniem nr 1760/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.10.2013r. w
sprawie okre ś lenia trybu i warunków podwyższania kapitału zakładowego w
spółkach prawa handlowego z udzia łem Miasta Katowice.

3. Monitorowanie sytuacji prawno-organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej ww.
spółek:
System monitorowania podmiotów z udzia łem Miasta Katowice stanowi podstaw ę
oceny działalnoś ci oraz prawid łowo ści funkcjonowania tych podmiotów. Umo żliwia on
także szybkie reagowanie na ewentualne nieprawid łowości wynikaj ące z zaniedba ń , jak i
braku kompetencji członków kierownictwa w nadzorowanych podmiotach.
Informacje o nadzorowanych przez Prezydenta Miasta podmiotach (w tym
Katowickiej Infrastrukturze Wodoci ągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. oraz Katowickich
Wodoci ągach S.A.) przygotowuje si ę w oparciu o ,Informacje kwartalne" uzyskane ze
Spółek, sporz ądzane wg ustalonego wzoru, co pozwala na uzyskanie najistotniejszych
danych dotyczą cych aktualnej sytuacji organizacyjnej i gospodarczej Spó łek. Ponadto
pozyskuje si ę ankiety kwartalne zgodne ze wzorem F-01 za okres sprawozdawczy, co
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pozwala na zbadanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółek.
Obowi ązek przekazywania informacji w formie ankiet kwartalnych
w
jednoosobowych spó łkach oraz w spółkach z wię kszościowym udzia łem Miasta Katowice,
spoczywa na Zarz ądach Spółek oraz na Radzie Nadzorczej.
Obowi ązek
sporządzania
notatek
o
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
nadzorowanych podmiotów w formie Kart informacyjnych spoczywa na pracownikach
Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właś cicielskiego i Przekszta łce ń Własnoś ciowych.

4. Przygotowywanie i sporz ądzanie sprawozdawczo ści i informacji o ww. spó łkach,
przedkładanych
Radzie Miasta,
Komisjom
Rady Miasta, wydzia łom
współpracuj ącym (m.in.: Wydzia ł Budynków i Dróg, Wydzia ł Rozwoju Miasta,
Wydzia ł Ksi ęgowo-Rachunkowy, Wydzia ł Gospodarki Mieniem, Wydzia ł
Kształtowania Ś rodowiska), a tak że Ministrowi Skarbu Pa ń stwa.
Zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Skarbu Pa ń stwa z dnia 12 listopada 2003 r. w
sprawie zakresu i trybu sk ładania informacji dotycz ą cych przekszta łce ń i prywatyzacji
mienia komunalnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 206, poz. 2004 z pó źn. zm .) jednostka
samorządu terytorialnego (gmina, miasto na prawach powiatu, powiat, samorz ąd
województwa, zwi ązek mi ędzygminny i zwi ązek powiatów) sporz ądza informacj ę
dotyczącą przekszta łce ń i prywatyzacji mienia komunalnego. Przedmiotow ą informacj ę
sporządza si ę za rok kalendarzowy oraz przekazuje w formie druku ministrowi
wła ściwemu do spraw Skarbu Pa ń stwa i do wiadomo ś ci wła ściwemu wojewodzie w
terminie do dnia 30 kwietnia roku nastę puj ącego po roku obj ętym informacj ą .

5. Prowadzenie dokumentacji dotycz ącej ww. Spółek (w tym analiza dokumentacji
dotyczącej Spółek, przedstawianie stanowiska w poszczególnych sprawach oraz
archiwizacja).

Niezależnie od powyższego Prezydent Miasta Katowice sprawuje tak że nadzór nad
Spółką Katowickie Wodoci ągi S.A. poprzez realizacj ę uprawnie ń nadanych mu przez
ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym
odprowadzaniu ś cieków (Dz. U. z 2015 roku. poz. 139 ), w nast ę puj ą cym zakresie:
1. stosownie do postanowie ń art. 21 ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Katowice
sprawdza czy przed ło żony przez Katowickie Wodoci ągi S.A. wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urz ądze ń wodoci ągowych i urz ądze ń kanalizacyjnych b ęd ących w jej
posiadaniu jest zgodny :
- z kierunkami rozwoju gminy okre ś lonymi w studium uwarunkowa ń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
- z ustalaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- z ustaleniami zezwolenia wydanego Katowickim Wodoci ągom S.A. na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod ę i zbiorowego odprowadzania
ścieków;
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz ądze ń wodoci ągowych i urz ądze ń
kanalizacyjnych b ęd ących w posiadaniu Katowickich Wodoci ągów S.A. spełniaj ący
wyżej okre ś lone warunki uchwalany jest przez Rad ę Miasta Katowice;

2.

stosownie do postanowie ń art. 24 ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Katowice
sprawdza czy przedstawione przez Katowickie Wodoci ą gi S.A. taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wod ę i zbiorowe odprowadzanie ś cieków zosta ły opracowane
zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty zwi ązane ze świadczeniem usług,
poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji
księgowej, z uwzgl ędnieniem planowych zmian tych kosztów w roku obowi ązywania
taryfy, pod wzgl ę dem celowości ich ponoszenia:
Po dokonaniu przez Prezydenta Miasta Katowice sprawdzenia, Rada Miasta
Katowice mo że podj ąć uchwałę o zatwierdzeniu wy żej wspomnianych taryf lub w
przypadku, kiedy byłyby one sporz ądzone niezgodnie z przepisami, uchwa łę o
odmowie ich zatwierdzenia.

Zgodnie z tre ścią § 4 uchwały nr XXlX/663/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28.11.2012r
w sprawie okre ślenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia łów i akcji w spółkach prawa
handlowego z udziałem Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r.. poz. 6047),
Prezydent Miasta Katowice zobowi ązany jest do przedstawiania Radzie Miasta Katowice
informacji o ka żdym wniesieniu, cofni ęciu lub zbyciu udzia łów i akcji w spółkach z
udzia łem Miasta Katowice, na najbli ższej Sesji Rady Miasta Katowice, nast ę puj ącej po
wniesieniu, cofni ęciu lub zbyciu udziałów i akcji.
Prezydent Miasta Katowice przedstawia Komisji Bud żetu Miasta raz w roku
sprawozdanie z działalno ś ci spółek z udziałem Miasta Katowice za rok poprzedni.
Stosowne sprawozdanie za 2013r. - obejmuj ące także dane dotycz ą ce Katowickiej
Infrastruktury Wodoci ągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. oraz Katowickich Wodoci ągów S.A.
- zostało przed łożone Komisji Bud żetu Miasta w dniu 04.09.2014r. Przedmiotowe
Sprawozdanie przedstawia najwa ż niejsze informacje o dzia łalnoś ci Spółek oraz ich
sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2013r.
Omówienie sprawozdania z dzia łalnoś ci spółek z udzia łem Miasta Katowice za
2014r. zostało przewidziane w planach pracy Komisji Bud żetu Miasta na dzie ń
22.10.2015r.
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