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WYDANIE SPECJALNE
Szanowni Czytelnicy

W dniu1J3 czerwca 2007 l: Rada Gminy Stare Babice podjela dwie uchwaly, znaczace w skutkach dla mieszkanców. Uchwaly
te przekazuja aportem Gminnemu Przedsiebiorstwu Komunalnemu EKO-Babice Sp. z 0.0. cala infrastrukture wodno
kanalizacyjna naszej Gminy. Przekazane zostaly bezplatnie: siec wodociagowa ze studniami, siec kanalizacyjna
z przepompowniami, oczyszczalnia scieków igrunty.

Obecnie, uchwaly oczekuja na zatwierdzenie przez Wojewode Mazowieckiego.

Redakcja
Co to jest aport?

Aport jest to wartosc niepieniezna
wnoszona do spólki przez jej
udzialowca. Raz wniesiony do spólki
aport staje sie czescia jej majatku i nie
moze byc wycofany.

o EKO-Babicach
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne EKO
Babice jest spólka kapitalowa z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Jego udzialowcem w 100%
jest Gmina Stare Babice. Jego wladzami sa:
Zgromadzenie Wspólników czyli wójt K. Turek
(jednoosobowo), powolany przez Wójta Zarzad
czyli Prezes Pawel Turkot (jednosobowo) oraz
powolana przez wójta Rada Nadzorcza.
O zbyciu lub wydzierzawieniu Przedsiebiorstwa,
likwidacji spólki lub przystapieniu do innej spólki,
zbyciu lub nabyciu nieruchomosci, emisji
obligacji i podziale zysku - decyduje jedno
osobowo Wójt. Rada Gminy nie decyduje w
sprawach Spólki.



Serwis Informacyjny~Urledu·Gminy

Stare Babice informuje (niemal niezauw,zalnie):

"Sesja Rady Gminy. W dniu28 czerwca odbyla S~. IX sesja

Rady Gminy, na ktÓrej podjeto 18 uchwal, mied ' innymi

przyjeto Strategie Integracji i Rozwi,jzywania Pr 'blemÓwSpolecznych Gm iny Stare Babice na lata 2007-2 13 oraz

System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i \,?dzinaGminy Stare Babice na lata 2007-2013. poparto ini~aty\Ve
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 4~cza-cej

pO\\olania Przedszkola Specjalnego Vi ra~.b ~p'ecjalne1;[1
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WARTOSC PRZEKAZANEGO SPÓLCE MAJATKU

(wedlug uchwal)

1) stacja uzdatniania wody, studnia i sieci wodociagowe na terenie gminy

2) grunty pod infrastruktura wodociagowa o lacznej wartosci

3) przepompownia ikanalizacja sanitarna

4) oczyszczalnia scieków

5) grunty pod infrastruktura kanalizacyjna

RAZEM:

11 126 172 zl

1 441 182 zl

24247370 zl

18902833 zl

2 834 432 zl

58551 989 zl

Statystyczny mieszkaniec Gminy wlozyl do Spólki EKO-Babice 4.151 zl. w postaci wspólnie
wypracowanego majatku, a czteroosobowa rodzina przekazala mienie o wartosci 16.604 zl.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna budowana w przyszlosci tez bedzie wlasnoscia Spólki.

Gmina jest w 100% udzialowcem (wspólnikiem), czyli wlascicielem Spólki. Czy cos sie zatem
zmienia, jesli wlasnosc przechodzi z Gminy na komunalna Spólke?

WÓJT I JEGO ORGANY MÓWIA

Z Gazety Babickiej Nr 9/2006
- artykul "Czy otrzymamy 84 mln zl?

Kto chce ukrasc rure?".

"W sensie faktycznym relacje sie nie
zmieniaja, wspomniany majatek jest
nadal wlasnoscia gminy. Przekazanie
nastepuje tylko z powodów procedu
ralnych i nalezy je rozumiec umownie."
[Ml]

PRAWO, INTERPRETACJA PRAWNA I OPINIE PRAWNE MÓWIA

Uchwala Kodeks spólek handlowych,
i Komentarz do Art. 158 ksh mecenasa Andrzeja Kidyby (LEX)

Art. 158 § 3. Przedmiot wkladu pozostaje do wylacznej dyspozycji
zarzadu spólki.
"Tylko zarzad moze dysponowac wkladami do spólki. Nie maja takiego prawa
inne organy spólki ani wspólnicy. Z chwila wniesienia do spólki wkladów
przechodza one na rzecz innego podmiotu i dysponowanie wkladem moze
odbywac sit( tylko przez organ majacy kompetencje prowadzenia spraw
i reprezentacji. [...] Wklad staje sit( wlasnoscia spólki, co powoduje jego
przejscie z majatku osobistego (tez wspólnosci ustawowej) do majatku nowego
podmiotu."
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Wypowiedz Wójta na sesji Rady Gminy
w dniu glosowania uchwal, 28.06.2007 r.

"Nalezy pamietac, ze przekazanie tego
majatku nie uszczupla stanu posiadania
gminy,jako, ze gmina jest stuprocentowym
posiadaczem udzialów w spólce."

Wypowiedz Wójta na sesji Rady Gminy,
28.06.2007 r. przed glosowaniem uchwal

"Czesto podnoszona kwestia bezpieczen
stwa majatku komunalnego faktycznie
wyglada odwrotnie niz jest przedsta
wiona przez przeciwników takiego
rozwiazania - mianowicie, mozliwosc
zbycia takiego majatku, wyodrebnionego
w wyzej wyznaczonej formie, jest
znacznie trudniejsza jak jest to obecnie."

Opinia prawna
- Kancelaria Prawnicza r. pr. Elzbieta Kiela-Zebrowska

"Na uwage zasluguje fakt, iz aport w postaci przenIesIenia prawa
wlasnosci skutkuje pozbyciem sie przez Gmine w sposób trwaly majatku.
Odzyskanie go w przyszlosci mozliwe bedzie jedynie w drodze
odkupienia. Zgodnie z art. I58 par. 3 kodeksu spólek handlowych
przedmiot wkladu (takze niepienieznego) pozostaje w dyspozycji
zarzadu spólki.
Takze w przypadku likwidacji spólki, wystapienia wspólnika poprzez
sprzedaz udzialów lub ich umorzenie niejest mozliwe "odebranie" aportu
przez wspólnika, który przeniósl wlasnosc na spólke.[ ...]
Zgodnie z art. 189 ksh w czasie trwania spólki nie wolno zwracac
wspólnikom wkladów tak w calosci jak i w czesci. a obowiazkiem
likwidatorów jest uplynnienie majatku spólki (art.282 ksh)."

Opinia prawna
- Kancelaria Prawnicza r. pr. Elzbieta Kiela-Zebrowska

"Podwyzszenie kapitalu zakladowego (bo taki bedzie zawsze skutek
wniesienia aportu) zwiekszy odpowiedzialnosc Gminy wobec osób
trzecich. Kapital zakladowy jest bowiem wlasnoscia spólki i jako taki
moze byc przedmiotem egzekuci i na rzecz osób trzecich."

A wlasciwie dlaczego oddajemy Spólce EKO-Babice wlasny majatek?

WÓJT MÓWI

Wypowiedz Wójta na sesji Rady Gminy,
28.06.2007 r. przed glosowaniem uchwal

"Forma organizacji przewidujaca
wyodrebnienie majatku i prowadzenie
gospodarki wodno-sciekowej przez spólke
prawa handlowego zostala wskazana przez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej ... jako model
preferowany przez UE, do którego nalezy
dazyc. Inne formy moga byc dopuszczone
na zasadzie wyjatku i tylko w
uzasadnionych wypadkach."

Tekst z "Uzasadnienia"

do glosowanych uchwal

"Wniesienie aportu w postaci nierucho
mosci zabudowanych urzadzeniami infra
struktury wodnej ... / infrastruktury
kanalizacyjnej ..., wiaze sie z przekazaniem
zadan dla Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego EKO-Babice Spólce z 0.0 ..
Wymóg taki_powstal w wyniku procedur z
naszej aplikacji do funduszu spójnosci.
Maiatek ten nalezy przekazac spólce prawa
handlowego jako przyszlemu
beneficjentowi srodków pomocowych."

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY SRODOWISKA

Informacja NFOSS dot. Funduszu Spójnosci
"Kto moze zglosic projekt?" (www.funduszspojnosci.gov.pl)

"Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami w sektorze srodowiska moga
byc jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazki samorzadu
terytorialnego, komunalne spólki prawa handlowego oraz inne podmioty
publiczne (np. Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, spólki Skarbu
Panstwa) lub prywatne.
Zgodnie z podstawowymi kryteriami wyboru projektów w sektorze
ochrony srodowiska ... beneficjentem Funduszu Spójnosci powinien byc
w pierwszym rzedzie samorzad terytorialny, zwiazek gmin,
przedsiebiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny."

Informacja NFOS dot. Funduszu Spójnosci "Podmiot
odpowiedzialny za realizacje" (www.funduszspojnosci.gov.pl)

"W sektorze srodowiska jednostki samorzadu terytorialnego (JST)
sa jednoczesnie Podmiotami odpowiedzialnymi za realizacje oraz
beneficjentami pomocy z Funduszu Spójnosci. ( ...) Podmiotem
odpowiedzialnym za realizacje moze byc takze inny podmiot niz JST, np.
komunalna spólka prawa handlowego

Podsumowuiac

Nie wiemy zatem dlaczego Wójt dazyl do przeniesienia
wlasnosci na Spólke Eko-Babice. Nie sa tez jasne powody,
które sklonily ponad polowe radnych do glosowania za
uchwalami.
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Wójt nie wypowiadal sie nigdy publicznie w kwestii
wplywu przekazania wlasnosci na koszty wody
i scieków. Analize ekonomiczna wykonal radny Jerzy
Pietocha, wieloletni dyrektor FSO na Zeraniu
odpowiedzialny za sprawy majatkowe tej firmy. Jego
mocno dokumentowana liczbami wypowiedz na
pamietnej sesji Rady Gminy byla ostatnia, niestety
bezskuteczna, próbazapobiezenia przekazania majatku.

Rachunek symulacyjny, jaki sporzadzil pan Jerzy
Pietocha odnosi sie do danych ze sprawozdania
finansowego Prezesa Turkota za 2005 r., gdyz
wyników finansowych z roku 2006, mimo staran
radnych, do tej pory nie otrzymano.
Kazda spólka w odniesieniu do posiadanego
majatku trwalego musi naliczac amortyzacje,
a samorzad gminny - nie. Amortyzacja ta bedzie
doliczana w Spólce EKO-Babice do kosztów
produkcji wody i scieków. Wedlug aktualnie

obowiazujacych stawek - dla infrastruktury
wodociagowej amortyzacja wyniesie 513.203 zl
rocznie, dla infrastruktury sciekowej i kanalizacyjnej
2.981.414 zl rocznie. Taki wzrost kosztów podniesie
ceny wody do 3,34 zl/m3, a ceny scieków do II ,58/m3•

A wice. za wodc i scieki mozemy placic ponad 2 razy wiccei!
Wójt zapewne nie zdecyduje sie na ogloszenie takiej
podwyzki. Wzrost kosztów wody i scieków bedzie staral sie
równowazyc dotacja przelewana co roku z budzetu Gminy
na konto EKO-Babic.

Na dzien dzisiejszy bedzie to kwota 3.494.618 zl
rocznie. Po zrealizowaniu projektu unijnego, kiedy
rozbuduje sie znacznie infrastruktura kanalizacyjna,
pokrywajacy amortyzacje przelew z konta Gminy na
konto EKO-Babic powickszy sic do ok., 7 mln rocznie!

Obojetne, czy bezposrednia zwyzka cen wody i scieków, czy
srodkami z naszych podatków, zaplacimy jako mieszkancy
za podjete uchwaly.

Za uchwalami glosowali:

l. Krzysztof Grzelak
(radny z Borzecina, Topolina)

2. Adam Kotwieki
(radny z Blizne Jasinskiego)

3. Henryk Kuncewicz
(radny z Koczarg Starych, Nowych, Bugaju)

4. Leszek Poborczyk
(radny z Blizne Laszcz.)

5. Jan Puscian

(radny z Janowa, Kwirynowa)
6. Justyna Szczepanik

(radna z Wierzbina, Budy, Mariewa, Stanislawowa, Zalesia)
7. Waldemar Szelenbaum

(radny z Lubiczowa, Latchorzewa, Babie Nowych)
8. Tadeusz Wisniewski

(radny z Borzecina, Topolina)

Przeciw uchwalom glosowali:

l. Tomasz Druzd

(radny z Lipkowa, Zielonek Wsi)
2. Stanislaw Lesisz

(radny z Zielonek Parceli)
3. Witold Maziarz

(radny z Wojcieszyna)
4. Lucyna Molak

(radna ze Starych Babie)
5. Jerzy Pietocha

(radny z Lubiczowa,
Latchorzewa, Babie Nowych)

6. Tomasz Szuba

(radny ze Starych Babie)
7. Walerian Zyndul

(radny z Klaudyna)

o Spólce, której przekazalismy mienie ...
Na podstawie Sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Przedsiebiorstwa Komunalnego" EKG-Babice" Sp. z 0.0. w 2005/:
(sprawozdania za 2006 r. do tej pory radni nie otrzymali).

lj Przedsiebiorstwo EKO-Babice dziala od 1999 r. Kapital zalozycielski wniesiony przez Gmine: 100.000 zl, uzupelniony
w 2003 r. o 300.000 zl, w 2007 r. o 4.600.000 zl, a aktualnie omawianymi uchwalami o 58.551.989 zl.

lj EKO-Babice realizuje zadania wlasne Gminy w zakresie zaopatrzenia w wode i odbioru scieków. Ponadto, administruje
drogami i wygrywa gminne przetargi na: inwestycje drogowe, budowe sieci kanalizacyjnej, deszczowej, wodociagowej,
pielegnacje zieleni gminnej i rózne prace porzadkowe, np. sprzatanie przystanków.

lj Zatrudnienie: 28 pelnych etatów, srednia placa mies.: 4.779,38 zl, zarzadjednoosobowy.

lj Przychód za 2005 r.: 3.816.528 zl, koszty: 3.956.311 zl., zatem straty: - 139.783 zl.
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