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                                                                             Zdzieszowice  14.03.2006r. 
 

 
ZGKiM L.dz. 148/2006 
 
 

                                                                                   Urząd Miejski  
                                                                                                           w Zdzieszowicach  
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZDZIESZOWICACH 

ZA 2005 ROK W OPARCIU O SPRAWOZDANIE Rb-30 
 
 

                 Planowane  przychody i rozchody oraz ich wykonanie za 2005 rok przedstawia 
tabela nr 1 ( w/g. sprawozdania Rb-30 ) stanowiąca załącznik do niniejszego 
sprawozdania. 
 
Przychody w wys. 4.308.268 zł. (§0830) uzyskano z wykonania następujących usług  : 
 
1. SprzedaŜ wody, odprowadzanie ścieków i pozost. 2.399.637  zł. 
2. Wywóz nieczystości  stałych i płynnych      279.884 zł. 
3. Zieleń miejska     170.620 zł. 
4. Oczyszczanie miasta z akcją zima     212.040  zł 
5. Szalet miejski       16.782  zł 
6. Wynajem lokali (naliczenia)     752.608 zł. 
7. Remont ulic i placów oraz pozostałych roboty budowlane     473.472 zł. 
8. Transport         3.225 zł. 
 
Przekazaną dotację (§2650) w wys. 892.365 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, 
a po końcowym rozliczeniu nadpłatę zwrócono w kwocie 74.618 zł.                                  
W załączeniu rozliczenie dotacji.   
 
     Pozostałe przychody ( § 0840, § 0920, § 0970 ) w wysokości  43.179 zł dotyczą: 
1. zapłaconych  odsetek od naleŜności                                                                     8.349  zł  
2. naliczonych odsetek od naleŜności                                                                     31.558  zł   
3  dochodu ze sprzedaŜy materiałów  i  skł. majątkowych                                          488 zł  
4. róŜnych dochodów /w tym za rozmowy telef./                                                     2.784 zł                                                                                
 
W pozycji inne zwiększenia zł ujęto: 
1. dodatnią zmianę stanu produktów (saldo Ma konta 490)                                     3.424 zł                                                                      
2. wpływy z usług uprzednio odpisanych naleŜności jako nieściągalnych  
    ( w straty )                                                                                                                522 zł 
3. korektę wyniku za 2004 r. – mylnie zaksięgowane umorzenia naleŜności          2.276 zł  
    Razem:                                                                                                                   6.222 zł 
 
Razem przychody w wys. 5.841.386 zł stanowią 100,1 % planowanych na 2005r. 
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Planowane koszty i inne obciąŜenia na 2005 rok w paragrafach nie zostały 
przekroczone czyli wszystkie wydatki poniesiono zgodnie z planem finansowym             
na  2005r. 
 
Pozostałe koszty ( § 4610, § 6070, § 6080 ) w wys.220.565 zł poniesiono z tyt. :  
 
1. 
2. 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
3. 

kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 
zakupów inwestycyjnych ze środków własnych 
w tym na zakup: 
 mikrociągnika                                   50.219 zł 
 zamiatarki hydraulicznej                   14.600 zł                                              
 koparki CASE                                   24.445 zł                              
 zagęszczarki                                        4.633 zł                              
 piaskarki                                            14.560 zł                              
 dwóch przyczep                                 34.188 zł                              
 samochodu Peugeot Partner                       24.080 zł                              
 sprzętu komput.-instal.sieci                   15.214 zł 
 wydatków inwestycyjnych ze środków własnych 
 w tym na: 
 remont centralnego ogrzewania         35.639 zł 

            2.987  zł 
         181.939 zł    
             
 
 
       
  
 
 
 
                              
           35.639 zł 

 
         Przekazaną dotację celową na zakupy inwestycyjne (§6210) wydatkowano zgodnie          
z przeznaczeniem . W załączeniu rozliczenie dotacji.   
 
W poz. inne zmniejszenia w wys. 96.100 zł ujęto : 
 
1. utworzoną rezerwę na naleŜności wątpliwe         13.362 zł 
2. utworzoną rezerwę na odsetki od naleŜności wątpliwych          31.558 zł 
3. umorzenie naleŜności wątpliwych          48.885 zł 
4.  umorzenie naleŜności zgodnie z umową            2.295 zł 
   

Razem rozchody wynoszące 5.629.605 zł. stanowią 96,7 % planowanych  
 na 2005 r. kosztów.  

Dodatnia róŜnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosząca 211.855zł. 
pomniejszona o podatek dochodowy i nadwyŜkę środków obrotowych zwiększyła stan 
środków obrotowych z  kwoty 170.658zł do  wysokości  185.744zł..(tab. nr 1)              
                   NaleŜności ogółem na dzień 31.12.2005 r. łącznie ze spornymi i naliczonymi 
odsetkami od faktur nie zapłaconych w terminie ( bez pomniejszenia o odpisy 
aktualizujące ) wynoszą 608.900zł., z tego naleŜności wymagalne w wys. nominalnej  
277.538zł , w tym z tytułu najmu 258.124zł 
          
            Zobowiązania ogółem wynoszą 669.094zł. , są to faktury za usługi wykonane w 
listopadzie i grudniu 2005r. z późniejszymi terminami płatności oraz inne zobowiązania 
np. z tyt. wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
          
            Wyniki finansowe na poszczególnych działalnościach zakładu przedstawia tabela 
nr 2.W celu uzyskania przychodów z usług w wysokości 5.126.015zł poniesiono koszty w 
kwocie 4.646.895 zł. 
      Działalność usługowa zakładu przyniosła dochód w wysokości 479.120zł. Pozostałe 
 przychody i koszty w tym finansowe oraz zakupy i wydatki inwestycyjne zmniejszyły 
dochód  zakładu  za 2005r. do kwoty 211.855zł.a podatek dochodowy i nadwyŜka 
środków obrotowych do wysokości 15.086zł.   
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WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH ZAKŁADU 
 ZA 2005 R. 
 

Wynik finansowy zakładu  w roku 2005r. wyniósł (+) 211.855 zł. a na 
poszczególnych działalnościach  przedstawia się następująco ( tabela nr 2 ):  

 
1. Działalność wod-kan (+) 49 935  zł.  z czego:  

  
a) wynik na zaopatrzeniu w wodę wyniósł (-) 38 283. 
b) wynik na odprowadzaniu ścieków wyniósł (+)34 850.  
c)  wynik na opłacie za wodomierze (+) 27 024 zł – uzyskane z opłat stałych pobieranych    
od mieszkańców z tytułu konserwacji i wymiany wodomierzy; 
d) usługi odpłatne (+) 26 344 zł – uzyskane z prac zlecanych przez urząd miejski np. 
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej oraz przy pracach związanych np. z budową 
przyłączy do indywidualnych odbiorców. 
 
I. Gospodarka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
 
Ogółem w 2005r., ZGKiM zakupił i wyprodukował 827 226 m3 wody 
pitnej. W omawianym okresie sprzedaŜ wody na terenie Gminy wyniosła 450 651 m3.  
Ogólna strata na wodzie w roku 2005 wyniosła 26,71%, czyli 220 992 m3 w stosunku do 
wody zakupywanej i produkowanej na ujęciach własnych. Tak duŜa strata wynika przede 
wszystkim z awaryjności głównych sieci miejskich. W roku  2005r. zanotowano 50 awarii 
wodociągowych, ich skala miała duŜy wpływ na wynik sprzedaŜy wody.  Znaczny wpływ 
na stratę ilościową miały równieŜ ubytki wody  związane z zabiegami modernizacyjnymi 
na sieciach miejskich wymagającymi spuszczania wody z sieci celem wykonania prac 
przyłączeniowych. W związku z powyŜszym strata ilościowa  jest o około 5% wyŜsza od 
zanotowanej w roku 2004.  
 
Strata na działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2005r. na poszczególnych 
stacjach ujęcia wody przedstawia się następująco: 
 
- stratę w kwocie (-) 81 818 zł zanotowano na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie 
miasta Zdzieszowice. Głównym powodem ujemnego bilansu na terenie miasta były duŜe 
straty ilościowe wody, jakie zanotowano w wyniku w/w awarii sieci wodociągowej i 
ubytków wody w czasie remontów. Z pewnością wpływ na straty mają równieŜ czynniki 
eksploatacyjne np. róŜna bezwładność wodomierzy, płukanie sieci na terenach wiejskich 
itp. 
 
- przy zaopatrzeniu w wodę na terenach wiejskich w roku 2005. odnotowano dodatni 
wynik finansowy w kwocie (+) 96 599 zł gdzie: 
 
a) wodociąg Krępna Rozwadza – (+) 26 320 zł 
b) wodociąg Raszowa       - (+) 51 281 zł 
c) wodociąg Oleszka       - (+) 18 998 zł 
 
- w omawianym okresie ZGKiM Zdzieszowice zanotował 54 awarie wodociągowe. Koszt 
ich usunięcia wyniósł (-) 53 064 zł., stąd koszt działalności zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę na terenie Gminy zwiększył się o w/w kwotę. Uwzględniając w kosztach 
wodociągu Zdzieszowice koszty awarii  ogólna strata na wodociągu Zdzieszowice 
wyniosła (-) 134.882 zł. 
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 REALIZACJA PROGRAMU ZMNIEJSZENIA STRAT: 
Głównym elementem polityki zmierzającej do minimalizacji strat na wodzie pitnej 
realizowanej przez ZGKiM, jest modernizacja sieci miejskich prowadzona dzięki 
dotacjom Gminy na ten cel. W roku 2005, wymieniono juŜ 9 szt, zasuw na osiedlu 
Kaczorownia za kwotę 17 000 zł., wymieniono sieć wodociągową na ul. Zielona-
Akacjowa za kwotę 240 770 zł, wymieniono sieć wodociągową od ul Fabrycznej do hali 
sportowej za kwotę 119 155 zł. oraz wymieniono 14 szt. przyłączy na ul. Fabrycznej w 
Zdzieszowicach za kwotę 50 097 zł.   
Zabiegami modernizacyjnymi jakie ZGKiM Zdzieszowice przeprowadził w własnym 
zakresie były awaryjne wymiany szt. 10  przyłączy wodociągowych m.in. do bloku nr 7 
na osiedlu Piastów, ul. Lesiańskiej w Januszkowicach, ul. Pokoju, ul. Chopina, na ul. 
Korfantego w Zdzieszowicach i na ul. ogrodowej w śyrowej. Przeprowadzono równieŜ 
wymianę ok. 30 mb sieci wodociągowej DN 100 na ul. Kozielskiej. 
  
II. Gospodarka w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 
    
W okresie roku 2005r. ZGKiM odprowadził do biologicznej oczyszczalni ścieków  
531 864m3 ścieków, a w omawianym okresie zebrał od mieszkańców Gminy 
Zdzieszowice łącznie 421 135 m3 ścieków komunalnych. 
 
 Uwzględniając w/w ilości zebranych i odprowadzonych ścieków, strata ilościowa 
(nadwyŜka odprowadzonych ścieków do BOS w stosunku do ilości zebranej od 
mieszkańców ) w roku 2005r. wyniosła ok. 20,80%.. Strata ta wynika przede wszystkim z 
infiltracji wód deszczowych i gruntowych do systemów kanalizacyjnych, a które 
wynikają z nieszczelnych włazów ulicznych oraz nieszczelnych kolektorów połoŜonych 
w podmokłych częściach miasta np. na ul. Karola Miarki-Myśliwca. Strata ta jest nieco 
niŜsza od poziomu strat z roku 2004r. wynoszącego 21,2%. 
 
  
Na działalności zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice w 
roku 2005  zanotowano wynik dodatni w kwocie (+) 34 850 zł. z uwzględnieniem 
kosztów awarii kanalizacji sanitarnej na ul. Filarskiego, ul. Pokoju, Katowickiej i inne  w 
kwocie (-) 11 604 zł.  
 
 REALIZACJA PROGRAMY ZMNIEJSZENIA STRAT:  
W związku z złoŜeniem przez Gminę wniosku na modernizację sieci wod-kan. na terenie 
miasta, celem pozyskania środków  zewnętrznych na niniejszy cel, a wynikających z 
przeprowadzonego studium wykonalności na dzień dzisiejszy nie prowadzone są prace 
modernizacyjne na sieciach kanalizacyjnych. W własnym zakresie ZGKiM Zdzieszowice 
prowadzi bieŜącą eksploatację sieci oraz kontrole odprowadzeń wód deszczowych. Na 
przełomie 2004/2005 przeprowadzono inspekcję wsi śyrowa gdzie stwierdzono kilka szt. 
nielegalnych podłączeń deszczówki do kanalizacji sanitarnej, które na wniosek ZGKiM 
Zdzieszowice zostały zlikwidowane przez właścicieli posesji. UwaŜamy, Ŝe celem 
zmniejszania strat  winno się prowadzić regulację i uszczelnianie włazów studzienek 
rewizyjnych i kontynuować prace związane z uszczelnieniem kolektora sanitarnego na ul. 
Myśliwca i Karola Miarki. Zadania te wynikają z wieloletniego planu modernizacji sieci 
wod-kan. jednak ze względu na brak środków w budŜecie Gminy nie były realizowane. 
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2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych (+) 21 999 zł. z czego: 
 
-  Wywóz nieczystości stałych (+) 47 473 zł. – uzyskano z wywozu nieczystości z 
kontenerów    KP 7 od mieszkańców Gminy i z terenu Zakładów Koksowniczych,  
 
-   Zakup nowych kontenerów (-) 15 350 zł.  
- Wywóz nieczystości płynnych (+) 760 zł – uzyskano z wywozu nieczystości płynnych z 
szamb bezodpływowych od mieszkańców na terenie gminy Zdzieszowice. 
 
-  Remont kontenerów (-) 10 884 zł – w związku z bardzo złym stanem technicznym 
kontenerów KP 7 ZGKiM Zdzieszowice na początku roku poddał generalnemu 
remontowi kilkanaście sztuk kontenerów, co dodatkowo zwiększyło koszty w dziale 
wywozu nieczystości. Przeprowadzenie niniejszych, niezbędnych remontów miało 
decydujący wpływ na ujemny wynik w tym dziale. 
 
3. Zieleń miejska, oczyszczanie miasta z akcją zima, szalet miejski (+) 35 658 zł. w 
tym: 
 
a) na działalności oczyszczania miasta i akcji zima uzyskano (-) 7 394 zł – wpływ na 
ujemny wynik na tej działalności miał przede wszystkim remont generalny pługo-
piaskarki przeprowadzony na przełomie lutego i marca, którego koszt wyniósł 10 000 zł, 
ZGKiM Zdzieszowice był zmuszony w trybie pilnym przeprowadzić niniejszy remont w 
związku z intensywnymi opadami śniegu i koniecznością prowadzenia odśnieŜania dróg 
gminnych. Wpływ na ujemny wynik na oczyszczaniu miasta miała równieŜ 
niewystarczająca ilość środków przeznaczonych na ten cel w budŜecie gminy, które nie 
pokryły w pełni kosztów wykonanych prac w zakresie tej działalności, jak i równieŜ duŜe 
i intensywne opady śniegu pod koniec 2005r. Nie bez znaczenia był równieŜ fakt, Ŝe w 
2005 r. ZGKiM Zdzieszowice prowadził odśnieŜanie dróg powiatowych,  na co w 2005 r. 
nie przewidziano środków. 
 
b) na działalności zieleni miejskiej (+) 41 620 zł. – uzyskano z prac w zakresie 
utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Zdzieszowice  
 
c) Szalet miejski (+) 1 432 zł 
 
4. Eksploatacja budynków (+) 232 561 zł. w tym: 
 
a) naliczenia czynszowe (+) 232 561 zł.,  
 
 5.  Utrzymanie ulic placów oraz pozostałe usługi budowlane (+) 137 433 zł - wynik 
ten jest związany z wykonanymi usługami ogólnobudowlanymi na rzecz innych 
podmiotów oraz dla indywidualnych klientów np. prace malarskie, brukarskie, prace 
budowlanych zlecone w 2005r. przez Urząd Miejski w zakresie budowy i remontu 
chodników. w tym: 
 
a) utrzymanie ulic i placów z remontem chodników (+) 136 767 zł. 
b) pozostałe usługi budowlane (+) 592 zł. 
 
6.  Usługi transportowe (+) 1534 zł. – kwotę tą uzyskano w zakresie wynajmu 
środków transportowych dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz usług 
transportowych. 
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7.  Pozostałe przychody i koszty – ta pozycja związana jest z tworzonymi i 
rozwiązywanymi rezerwami na naleŜności nieściągalne, kosztami sądowymi, naliczoną 
amortyzacją od środków trwałych itp. 
 
9.  Zakupy inwestycyjne – w omawianym okresie ZGKiM Zdzieszowice ze środków 
własnych zakupił potrzebny sprzęt do zimowego utrzymania dróg oraz do prowadzenia 
pozostałej działalności zakładu. Niniejszy sprzęt znacznie przyczynił się do poprawy 
efektywności pracy słuŜb ZGKiM Zdzieszowice w zakresie zimowego utrzymania ciągów 
pieszych oraz oczyszczania ciągów komunikacyjnych z piasku po „Akcji zima”, oraz 
innych prac wykonywanych na rzecz mieszkańców i Gminy Zdzieszowice. Koszt zakupu 
niniejszych maszyn wyniósł 181 939 zł. 
 
10. Wydatki inwestycyjne w wysokości 35.639 zł. zostały poniesione na wymianę                     
       instalacji centralnego ogrzewania z koksowego na gazowe w budynku przy  
       ul.Chrobrego 17 w Zdzieszowicach. Inwestycja ta wpłynęła na zmniejszenie kosztów  
       utrzymania tej substancji mieszkaniowej. Koszty ogrzewania mieszkań ponoszone są  
       indywidualnie przez mieszkańców.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


