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Sprawozdanie
 z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie 
za 2007 rok.

	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie w 2007r. Podobnie jak w latach poprzednich świadczył usługi dla osób fizycznych, jednostek gospodarki uspołecznionej i instytucji na terenie miasta i gminy Ożarów.


Do podstawowych zadań Zakładu należało:

	produkcja i dostawa wody,
	oczyszczanie nieczystości płynnych w miejskiej oczyszczalni ścieków,
	odbiór nieczystości stałych i płynnych,
	budowa dróg gminnych
	administracja i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych,
	utrzymanie czystości na wyznaczonych ulicach i placach,
	zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych,
	utrzymanie w stałej sprawności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej 
	prawidłowa konserwacja i utrzymanie hydroforni oraz znajdujących się na ujęciach wody studni głębinowych


Pozostała Działalności zakładu to miedzy innymi:
	 usługi transportowe i sprzętowe
	wykonywanie melioracji 
	budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
	prace remontowo-budowlane,



	Zatrudnienie na dzień 31.12.2007r wynosiło 42 osoby, w przeliczeniu zaś na pełne etaty 38 osób.
	Zatrudnienie zmalało o 2 osoby w porównaniu z rokiem 2006( administracja)



W skład Zakładu wchodzą trzy wydziały: 

	 Wydział Wodociągów i Kanalizacji,
	 Wydział Oczyszczania Miasta i Transportu
	 Wydział Księgowości i Rozliczeń.


	Wydział Wodociągów i Kanalizacji, którym kierował Pan Tadeusz Matyjasek  zajmował się:
	utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej
	utrzymaniem i konserwacją ujęć wody,
	utrzymaniem w ruchu ciągłym miejskiej oczyszczalni ścieków
	windykacją należności za usługi komunalnej,
	budową sieci przesyłowych oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych



	Długość sieci wodociągowej , za którą odpowiadał Wydział Wodociągów i Kanalizacji wynosiła na koniec 2007r. 

Ogółem 235,3 km, w tym:
	37,1 km to przyłącza do budynków
	16,4 km w Ożarowie
	218,9 km we wszystkich sołectwach naszej gminy

                                
                                        
	Z wodociągów naszego Zakładu  na koniec 2007 roku  korzystało 3096 indywidualnych gospodarstw domowych, 119 instytucji, zakładów pracy i osób prowadzących działalności gospodarczą na terenie miasta i gminy Ożarów.
	Studnie głębinowe w ilości 16 sztuk znajdujące się na aktualnie eksploatowanych ujęciach wody, w pełni zaspokajały zapotrzebowanie w wodę tak w mieście jak i w poszczególnych sołectwach. Wykorzystanie zaś ich mocy produkcyjnych to ok. 40%

	W 2007 r produkcja wody wynosiła 405.00m3 i zmniejszyła się o około 20.000m3  w stosunku do roku 2006. Spowodowane to było w dużej mierze zaprzestaniem sprzedaży wody prawie w całości do gminy Zawichost oraz zmniejszaniem się liczby ludności na terenie naszej gminy.



 	Sprzedaż  wyniosła 326 tys. m3  z czego:
	 247,0  tys. m3  - indywidualni odbiorcy
	 67,0 tys. m3 –  zakłady i instytucje i osoby prowadzące działalność gospodarczą
	 10,0 tys. m3  - szkoły, przedszkola
	 4,0 tys. m3  -  sprzedaż hurtowa do gminy Wojciechowice (sołectwo Wlonice), gmina  Zawichost ( sołectwo Kolecin, Kol. Linów)


 	Po uwzględnieniu ilości wody zużytej na cele technologiczne (awarie sieci-98, płukanie sieci wodociągowej na końcówkach wodociągów, płukanie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej i burzowej samochodem specjalnym typu WUKO, miejskiej oczyszczalni ścieków, dla własnych potrzeb Zakładu – budynek administracyjny i transport) ogółem 17.000m3 strata wody w stosunku rocznym wyniosła ok 16 % .

	W przeliczeniu na 1 km sieci wodociągowej produkcja wody wyniosła:
38,96 m3  dobowo z hydroforni w Ożarowie i około 2,15 m3  dobowo na hydroforniach wiejskich.
	
Reasumując:
	zmniejszyła się produkcja wody (ok. 20 tys. m3)
	 zmniejszyła się sprzedaż  (ok. 3 tys. m3 )
	zmniejszyła się strata wody

wszystko to w porównaniu do końca 2006r.

	
	Struktura kosztów działalności wodociągów w naszym zakładzie  wskazała, że około 75% ogólnych kosztów produkcji i sprzedaży wody stanowiły koszty stałe takie jak:
	energia elektryczna,
	wynagrodzenia, 
	opłaty środowiskowe, 
	ubezpieczenia, 
	usługi obce ( badania wody, pozwolenia wodno-prawne dla poszczególnych ujęć wody i studni głębinowych)

Koszty te są ponoszone przez Zakład  niezależnie od ilości wyprodukowanej i sprzedanej wody. 
	Po prostu jest niemożliwe zamkniecie hydroforni, odcinka czy też paru odcinków magistrali wodnej bo przynoszą one Zakładowi ewidentne straty. Ujecie wody i sieć wodociągowa w sołectwie Potok jest najlepszym przykładem bardzo dużych kosztów i dużych strat finansowych ponoszonych przez nasz zakład, aby w dobrym  stanie technicznym utrzymać hydrofornię i sieć wodociągową w tym sołectwie.
	długość sieci wodociągowej 3,8km
	produkcja wody 129,5m3  miesięcznie (4,3 m3 dobowo)
	sprzedaż wody 73,0 m3  miesięcznie (2,4 m3 dobowo)

W przeliczeniu na 1 km sieci, produkcja wody wynosi 1,1 m3  dobowo 
	zgodnie z zaleceniem Sanepidu należy 4 razy w miesiącu płukać sieć na wszystkich końcówkach sieci.
	aby uzyskać odpowiednią jakość wody należy 2 razy w roku wymienić lampę LRUV o wartości 512,00zł na ujęciu wody.

	Przyjęta przed paroma laty strategia łączenia wodociągów i zamykania nierentownych hydroforni jest już na ukończeniu.
	W 2007r dokończono łączenie wodociągu miejskiego z wodociągiem w Glinianach. Pracownicy naszego Zakładu wykonali 1470 mb sieci przesyłowej o średnicy 100 mm. Ogólny koszt wykonania zadania  to 87.916,80złz tego 40.000zł to dotacje gminy, pozostałe koszty poniósł nasz Zakład. Do pełnego wykonania założeń pozostało połączenie wodociągu miejskiego z wodociągiem w Julianowie. 
	Trzy z czterech planowanych hydroforni zostało wyłączone, ale i tak nasz Zakład jest jednym z niewielu w województwie świętokrzyskim posiadających tak dużą ilość ujęć wody.
	W dalszym ciągu niepokojącym zjawiskiem pozostaje ściągalność za usługi komunalne. Pomimo wezwań, upomnień, ponagleń i ostrzeżeń gro odbiorców lekceważy sobie warunki umowy. W 2007r skierowano 40 spraw do Sądu Rejonowego w Sandomierzu w celu ściągnięcia należności przez komornika


	Miejska oczyszczalnia ścieków pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio-dobowo około 580 m3  ścieków  socjalno-bytowych.  
	Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym i dowożono dwoma samochodami asenizacyjnymi. 
Ogólnie przyjęto i oczyszczono 211.000m3 ścieków w tym  10.300m3 dowieziono samochodami specjalnymi.
	Oczyszczalnia po modernizacji spełnia wszelkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz przepisy Unii Europejskiej. Problemem pozostaje gospodarka osadowa. W 2007r. Oczyszczalnia wyprodukowała w procesie technologicznym około 500 ton osadu o uwodnieniu 87%. Jak zagospodarować osady, aby nie zwiększały się koszty oczyszczania ścieków, a jednocześnie nie ucierpiało środowisko naturalne. Problem ten nie dotyka tylko nas, ale z tym problemem borykają się niemal wszystkie małe i średnie oczyszczalnie ścieków nie tylko w naszym województwie.
	Coraz mniejsza liczba ludności zamieszkującej w Ożarowie, a w szczególności na Oś. Wzgórze coraz mniej sprzedanej wody, a co za tym idzie odprowadzonych przez mieszkańców ścieków powoduje, że na koniec 2007r moc przerobowa miejskiej oczyszczalni ścieków wykorzystana była w około 60%. Tak jak przy produkcji wody koszty stałe ponosi Zakład niezależnie od ilości przyjętych ścieków.
W latach 90 przyjmowano i oczyszczano około 1100m3 ścieków dobowo.
-w 2000r -950m3 ścieków  dobowo
-w 2003r - 760m3 ścieków  dobowo
- w 2007r - 580m3 ścieków  dobowo.
Planowana budowa kanalizacji w Czachowie, Sobowie i Karsach pozwoli na dociążenie oczyszczalni. 
	Sieć kanalizacji tak sanitarnej jak i burzowej w Ożarowie w większości wykonana była w latach 70-tych, z materiałów wtedy “dostępnych”, a układana niekiedy nie przez fachowców z branży wod-kan. Wymaga coraz częstszego płukania, czyszczenia i udrożniania. Coraz większa ilość detergentów i ich różnorodność w ściekach, zagęszczenie spowodowane zmniejszeniem zużycia powoduje zarastanie kolektora, a w konsekwencji niedrożność na pewnych odcinkach. Ograniczenie ilości wody powoduje także ograniczoną zawartość rozpuszczonego tlenu w ściekach. Azotany są “konsumowane” przez biomasę obecną w kanalizacji i przyczepiane do ścian kanału. Jeśli nie zadziała ponowny kontakt z powietrzem, to zaczynają dominować bakterie anaerobowe, a ich rozwój stwarza warunki septyczne.  Bakterie anaerobowe redukujące siarczany wytwarzają w kanalizacji siarkowodór. 


	Wydział Oczyszczania i Miasta i Transportu, którym kierowała Pani Małgorzata Wójtowicz, w 2007 wykonuwał następujące zadania:

wywóz nieczystości stałych (2 śmieciarki SM-75),
 wywóz nieczystości płynnych ( 2 samochody asenizacyjne o poj. 7,2 m3  i 4,5 m3  ),
świadczenie usług transportowych i sprzętowych dla osób fizycznych i jednostek,
zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych,
utrzymanie czystości na wyznaczonych ulicach i placach,
budowa dróg gminnych,
melioracje i czyszczenie kanału Ożarów- Wisła.

	Ogółem z terenu miasta i gminy Ożarów wywieziono 4.783 m3  nieczystości stałych. Wywóz nieczystości stałych ze wszystkich sołectw naszej gminy odbywał się 2 razy w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z terenu Osiedla Wzgórze wywóz odbywał się 3-4 razy w tygodniu.
	Podpisane mamy ogółem 3306 umów z indywidualnymi gospodarstwami domowymi na odbiór nieczystości stałych, co stanowi 97,4% ogólnego stanu gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Ożarów.
	Z rozstawionych na terenie miasta oraz w Lasocinie, Jakubowicach i Sobótce pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów firny obsługujące w 2007r. Nasz teren tj. SANTA-EKO z Sandomierza i REMONDIS z Ostrowca Św. Wywiozły ogółem 24.980 kg odpadów posegregowanych, w tym 12.210 kg szkła i 12.770kg plastiku(400 pojemników po 1,5m3)
	Po raz kolejny w 2007r na terenie sołectw naszej gminy zbiórka selektywna u źródeł nie przyniosła spodziewanego efektu. Firma obsługująca poniosła koszty, a nie osiągnęła celu finansowego, marketingowego jak również ekologicznego. W związku z powyższym zostanie zmieniona forma selektywnej zbiórki odpadów na terenie sołectw naszej gminy. Tym tematem od 2008r zajmie się nasz zakład. 
	Coraz większe opłaty środowiskowe (w 2007r. wzrost o 600%, w 2008r planowany wzrost o 100%, a w 2009r o kolejne 100%) do kwoty 300 zł od każdej tony śmieci nieposegregowanych. Do tego opłata za składowisko wymusza na nas wszystkich segregację odpadów. Im więcej odbierzemy tym mniej zapłacimy i na odwrót. Do 2012 roku mamy zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej odzyskiwać 40% z każdej tony wyprodukowanej przez gospodarstwo domowe śmieci. Na dzień dzisiejszy jest to ok. 3-4% na naszym terenie. Musimy sobie jednak uzmysłowić, że ochrona środowiska dożo kosztuje i tego się nie zmieni. 

	Zakład w 2007r administrował i utrzymywał w niepogorszonym stanie technicznym 58 mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego o łącznej powierzchni 1989 m2  oraz dwa lokale użytkowe o powierzchni 33,4m2 . W większości są to lokale  wymagające remontów bieżących , modernizacji lub remontów kapitalnych. Kwota zebrana z czynszów wystarcza jednak tylko na pokrycie kosztów energii elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach, utrzymanie czystości w budynkach, zapłaty za przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i dymowej, przeglądów technicznych i budowlanych. 
	Lokatorzy pomimo wezwań, upomnień, podawania spraw do sądu o wyegzekwowanie należności nie płacą nie tylko czynszu ale też zalegają za wszelkie usługi komunalne( woda, ścieki, śmieci). Takich lokatorów mamy ponad 65%. Ogólne zadłużenie na dzień 31.12.2007r. Wynosiło od lokatorów gminnego zasobu mieszkaniowego 33.865,00zł, przy naliczeniu rocznym czynszu oraz c.o. 49.875,00zł.  Średnia opłata za mieszkanie bez c.o.   W 2007r wynosiła 29,40zł miesięcznie. 
	Roszczeniowy charakter lokatorów zamieszkujących w gminnych zasobach mieszkaniowych oraz potrzeby wykazywane w pismach odnośnie remontów czy też modernizacji ich zakres i koszty przekraczają parokrotnie uzyskane dochody z opłat czynszowych. Rok 2007 był kolejnym rokiem braku dotacji do utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych. Powoduje to nawarstwianie się potrzeb remontowych, co nie jest dobre dla Zakładu jako administratora i gminy jako właściciela zasobów mieszkaniowych.
	
	W 2007r. Zakład nasz wykonał w miejscowościach Prusy, Wólka Chrapanowska, Śródborze, Zawada i Sobótka drogi gminne i lokalne. Podstawowym materiałem tak jak w latach poprzednich do budowy dróg było kruszywo o różnym stopniu granulacji przywożone z Huty Ostrowiec lub zakładu w Krzemionkach.
	Kolejnym elementem naszej działalności w roku 2007 było czyszczenie kanału 
Ożarów – Wisła na odcinku od kanału otwartego przy oczyszczalni ścieków do Janikowa. Łączna długość oczyszczonego kanału wraz z  wywozem urobku to 1987 mb. Nadzór nad pracami prowadził Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach, -Rejonowy Oddział w Sandomierzu
	Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych w 2007r. Wykonywaliśmy dwoma piaskarkami na podwoziach STEYER i JELCZ, dwoma koparko-spycharkami NEW HOLLAND i OSTRÓWEK. Dodatkowo zakupiono na potrzeby zimowego utrzymania 2007/2008 samochód marki TATRA i wykonano we własnym, zakresie pług strzałkowy typu ciężkiego. Zużyto 526 ton mieszanki piaskowo -solnej oraz 74 tony żużla kotłowego.
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