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Biuro Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
ul. Bolesława Chrobrego 34 
47 -  330 Zdzieszowice

Niniejszym Zarząd Spółki przedstawia materiał przygotowany na sesję Rady Miejskiej 
w dniu 25.09.2014r. „Sprawozdanie z działalności Spółki WiK -  stan wykonanych przyłączy -  
Krępna i Rozwadza. Stan realizacji wniosku o budowę kanalizacji w sołectwie Januszkowice”.

Podstawową działalnością Spółki stanowi dostawa wody oraz odbiór ścieków dla 
mieszkańców gminy Zdzieszowice, jak również konserwacja terenów zielonych oraz realizacja 
zadań działu oczyszczania miasta. Dodatkowo działalność Spółki została poszerzona o nowe 
zadania realizowane w ramach zawartych umów dla gminy Zdzieszowice jak również i dla 
odbiorców indywidualnych. Pozyskując dodatkowe przychody Spółka wykonywała między 
innymi zadania:

- wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach oraz boksów parkingowych,
- zagospodarowanie terenów wokół Żłobka Samorządowego- wykonanie nasadzeń i trawników,
- koszenie trawników, przycinanie żywopłotów i krzewów oraz nasadzeń drzew i krzewów 
ozdobnych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Koksownik - umowa stała na rok 2014
- sprzątanie budynków oraz pielęgnacja terenów Wspólnot Mieszkaniowych - umowy stałe
- usługi remontowe na budynkach administrowanych przez UM oraz posesjach prywatnych
- usługi pielęgnacji terenów zielonych oraz sprzątania dla odbiorców indywidualnych
- wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

W ramach realizacji projektu: Poprawa gospodarki wodno -  ściekowej w aglomeracji 
Zdzieszowice” w miejscowości Rozwadza i Krępna ilość posesji podłączonych na dzień 
18.09.2014r kształtuje się na poziomie 226 posesji, co stanowi 74% w stosunku do liczby posesji 
przewidzianych do przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
W poszczególnych miejscowościach wynik ten kształtuje się na poziomie 81% w stosunku do 
mieszkańców miejscowości Rozwadza oraz 68% w stosunku do mieszkańców miejscowości 
Krępna. Spółka podejmuje działania celem informowania oraz zachęcenia mieszkańców do 
przyłączania się

W zakresie działań związanych ze skanalizowaniem miejscowości Januszkowice, 
Spółka w miesiącu marcu rozpoczęła roboty związane z budową tranzytu Januszkowice - 
Zdzieszowice, finansowane w całości ze środków przekazanych przez Gminę. Roboty wykonuje 
firma Teino w z Kuźni Raciborskiej, wyłoniona w przetargu na roboty budowlane, z którą Spółka
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podpisała umowę w dniu 18.02.2014r. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje Zakład Usług 
Budowlanych PROEKO. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie: 697 000,00 zł netto, 
łączna długość wybudowanego tranzytu to 3282m.

W miesiącu lipcu Spółka otrzymała potwierdzenie uzyskania dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej inwestycji „Poprawa gospodarki wodno -  ściekowej w aglomeracji 
Zdzieszowice -  budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. W dniu 01.08.2014r. 
została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu na współfinansowanie projektu ze środków POIiŚ. Planowana całkowita wartość 
inwestycji wyniesie: 10 387 534,92 zł z czego kwota dofinansowania to: 5 229 884,68zł. Uzyskane 
środki pozwolą na budowę około 9,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. 
W wyniku przeprowadzonych prac wykonane zostanie 289 nowych przyłączy, co umożliwi 
podłączenie 1120 mieszkańców Januszkowie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem:
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