GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. - GŁUBCZYCE UL.
POWSTAŃCÓW 2
(JEDNOSTKI / GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.)

I. Nazwa podmiotu: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Siedziba: ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce
REGON: 530589590
NIP: 748-000-19-82
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
Telefony kontaktowe:
485 27 21 - Centrala−
485 22 35 - Wydział Produkcji i SprzedaŜy Wody−
458 22 41 - Wydział− Eksploatacji Sieci wodno – kanalizacyjnej
485 22 43 - Księgowość−
485− 29 93 - Basen kąpielowy
II. Tryb, przedmiot i zakres działania:
1. Tryb działania
Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Gminy na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
z dnia i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m. in.:
Ustawę z dnia 15.IX.2000r. Kodeks− Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)
Ustawę z dnia− 7.VI.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747)
Ustawę z dnia 18. VII. 2001r. – Prawo wodne (Dz. U.− Nr 115, poz. 1229)
Ustawę z dnia 27. IV. 2001r. – Prawo ochrony środowiska− (Dz. U. Nr 62, poz. 627,ze zm.)
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania− Ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr
III/23/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z 16.XII.2002r.
Uchwałę Nr XXI/274/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia− 25.XI.2004r. W sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzenie ścieków na
2005r.
2. Przedmiot działalności:
41 00 A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
41 00 B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45 33 B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
50 20 A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
60 24 C Wynajem samochodów cięŜarowych z kierowcą
60 30 Z Transport rurociągowy
90 00 A Wywóz śmieci i odpadów
90 00 B Unieszkodliwianie odpadów
90 00 D Odprowadzanie ścieków

45 11 Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
45 12 Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich
45 21 C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - przemysłowych
45 21 D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych
45− 21 F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie
indziej niesklasyfikowanych
45 25 E Wykonywanie specjalistycznych− robót budowlanych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
45 31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45 32 Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
45 34 Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
45 41 Z Tynkowanie
45 42 Z Zakładanie stolarki okiennej
45 44 A Malowanie
45 45 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
63 21 Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
71 21 Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71 32 Z Wynajem maszyn i urządzeń
74 14 B Zarządzanie i kierowanie w zakresie− prowadzenie działalności gospodarczej
74 20 A Działalność w zakresie− projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego
90 00 C Usługi sanitarne i pokrewne
III. Organy działające w spółce:
Zgromadzenie Wspólników−
Rada− Nadzorcza
Zarząd−
IV. Skład organów spółki:
− Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Głubczyce
Rada− Nadzorcza:
Siekierzyński Roman
Pilch Andrzej
Węgrzyn Katarzyna
Zarząd jednoosobowy:−
Leszek Karaczyn – Prezes Zarządu
V. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000087374
VI. Podstawa działania:
Akt załoŜycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2122/1992, zmieniony aktami
notarialnymi Rep. A 4048/1994r.; Rep. A 993/98, Rep. A 3579/2003, Rep. A 3056A/2004

VII. Kompetencje i funkcje organów spółki:
1. Zgromadzenie Wspólników:
Zgromadzenie Wspólników jest najwyŜszą władzą spółki. Zgromadzenie Wspólników moŜe
być zwyczajne lub nadzwyczajne. Odbywa się najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia
kaŜdego roku obrotowego. Zgromadzenia nadzwyczajne odbywają się w zaleŜności od
potrzeb spółki. Do kompetencji Zgromadzenie Wspólników naleŜy:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania− Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i
strat za rok ubiegły
Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat
Udzielenie− władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków
Zmiana− przedmiotu przedsiębiorstwa
Zmiana umowy Spółki−
PodwyŜszenie lub− obniŜenie kapitału zakładowego
Połączenie Spółki, przekształcenie Spółki− lub utworzenie nowej Spółki
Rozwiązanie i likwidacja Spółki−
Emisja− obligacji
Zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim− prawa uŜytkowania oraz
zbycie nieruchomości
WyraŜenie zgody na nabycie dla− Spółki nieruchomości lub urządzeń słuŜących do trwałego
uŜytku za ceną przewyŜszającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeŜeli
nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki
Wszelkie− postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru
Wybór, powołanie i− odwołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki przy
uwzględnieniu treści § 14 pkt 2 niniejszej umowy Spółki
Określenie zasad wynagrodzenia Członków− Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
Postanowienie co do dalszego istnienia− Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły
sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego
2. Rada Nadzorcza
Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej naleŜy:
Ocena− sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze staniem
faktycznym
Ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku albo− pokrycia strat
Składaniu Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego− sprawozdania z wyników tej
oceny, o której mowa w pkt 1 i 2
Składanie− Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych
kontroli
Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Nawiązanie stosunku− pracy z członkami Zarządu, ustalenie wysokości wynagrodzenia
członków Zarządu według zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników
Zatwierdzenie− Regulaminu Zarządu Spółki
Zawieszenie w czynnościach z waŜnych powodów− członka Zarządu lub całego Zarządu
Delegowanie członka Zarządu lub członków− Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania

czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenie członków Zarządu, czy teŜ całego Zarządu lub
gdy Zarząd z innych powodów nie moŜe działać
Opiniowanie opłat za dostarczanie wody i odbiór− ścieków, proponowanych przez zarząd
Spółki
Wybór jednostki uprawnionej na− podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdania
finansowego Spółki
Na− wniosek Zgromadzenia Wspólników powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustala
członkom Zarządu wynagrodzenie według zasad określonych przez Zgromadzenie
Wspólników

3. Zarząd
Zarząd Spółki pod przewodnictwem− Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz
Zarząd Spółki składa− się z jednego lub większej ilości członków w tym Prezesa
Do zakresu− działania Zarządu naleŜą wszelkie sprawy nie zastrzeŜone w kodeksie spółek
handlowych
Do dokonywania czynności prawnych zwykłego Zarządu w imieniu− Spółki upowaŜniony
jest kaŜdy Członek Zarządu samodzielnie, a gdy oświadczenie dotyczy praw majątkowych
powyŜej równowartości w polskich złotych kwoty 25 000 euro konieczne jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu lub Zarządu i prokurenta
Umowę o pracę z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu− Spółki Przewodniczący
Rady Nadzorczej.
VIII. Struktura własnościowa:
Kapitał zakładowy: 31 134 000 zł, dzieli się na 62.268 równych udziałów, po 500 zł kaŜdy
Udziałowcy: gmina Głubczyce posiada− 100%
IX. Informacja o majątku i zobowiązaniach wg stanu na 31.12.2006r.
Aktywa ogółem w tyś. zł: 36 800 w tym:−
Aktywa trwałe w tyś zł: 35 374
Aktywa obrotowe w tyś zł: 1 426
Pasywa− ogółem w tyś zł: 36 800 w tym:
Kapitał własny w tyś zł: 32 257
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tyś zł: 4 543
X. Informacja o wyniku finansowym za 2006r. w tyś zł:
Przychody ogółem w tyś zł: 5 750
Koszty ogółem w tyś zł: 5 743
Wynik brutto w tyś zł: 8
Wynik− finansowy netto za rok 2006 przeznaczony na podwyŜszenie kapitału zapasowego.

XI. Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków:
Ustalone są na podstawie opracowanych taryf zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę. Taryfy na rok 2007 zostały zatwierdzone uchwałą Nr III/23/06 Rady Miejskiej w
Głubczycach z dnia 20.XII. 2006r.
SprzedaŜ− wody
Gospodarstwa domowe – 2,05 zł/m3
Pozostali – przemysł - 2,73 zł/m3
Abonament za wodomierz gospodarstwa domowe - 1,25zł/m-c
Abonament za wodomierz – przemysł - 7,36 zł/m-c
Ścieki−
Gospodarstwa domowe – 1,39 zł/m3
Pozostali odbiorcy – przemysł - 2,33 zł/m3
Abonament za wodomierz gospodarstwa domowe – 0,51 zł/m-c
Abonament za wodomierz – przemysł – 3, 01 zł/m-c
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie oczyszczania i
wywozu ścieków z szamb na terenie gminy Głubczyce wg stawek zatwierdzonych Uchwałą
Nr III/24/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20.XII.2006r.
1. według ilości pobieranej wody (według wskazań wodomierza)
2,90 zł/m3 + 7% VAT = 3,10 zł/m3
2. według ilości faktycznie wywiezionych ścieków i faktycznego przebiegu kilometrów
środka transportowego, obliczonego z oczyszczalni ścieków od miejsca ich odbioru i z
powrotem
2,54 zł/m3 + 7% VAT = 2,72 zł/m3
2,09 zł/m3 + 7% VAT = 2,24 zł/m3
Wnioski w sprawie zawarcia umowy na wykonanie usług są przyjmowane przez Wydział
Produkcji i SprzedaŜy Wody Głubczyckich Wodociągów Kanalizacji Spółka
z o. o. w Głubczycach ul. Powstańców 2.
XII. Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne.
Awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Głubczyce moŜna zgłaszać pod nr
tel. 994 lub osobiście Głubczyce ul. Powstańców 2 (budynek pompowni). Pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne prowadzone jest w godzinach od 16:00 do 7:00 w dni robocze i
wolne od pracy. W ramach pogotowia GWiK usuwa awarie zewnętrznych sieci, przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę.
Awarie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich moŜna zgłaszać pod nr
tel. 994 w godzinach od 16:00 do 7:00 Głubczyce ul. Powstańców 2 lub u maszynistów
wiejskich pod następującymi numerami telefonów:
Debrzyca 485 67 69
Mokre Wieś 485 76 54
Mokre− Kolonia 485 76 25
Braciszów 485 78 56

Krasne Pole 485 78 90
Dobieszów 485 76 53
Tarnkowa 691 970 116
Klisino 607 551− 731
Informacje o zaistniałych awariach moŜna równieŜ zgłaszać w dni robocze w godzinach
od 7:00 do 15:00 pod nr 994 lub w Wydziale Eksploatacji Sieci wod.-kan. pod nr 485 22 41.

