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SPRAWOZDANIE NR 1
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

z dnia 1 marca 2011 r.

Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za 2010 roku przedstawia tabela nr 1 stanowiąca 
załącznik do sprawozdania. 

Przychody w wys. 2.133.777,14 zł (§0830) uzyskano z wykonania następujących usług 

 
1. wywozu nieczystości stałych i płynnych 453.906,90 zł 
2. utrzymania zieleni miejskiej 209.143,14 zł 
3. oczyszczania miasta z akcją zima 468.362,01 zł 
4. najmu majątku gminy 722.383,15 zł 
5. remontów ulic i placów oraz pozostałych robót budowlanych 267.839,86 zł 
6. transportowych 12.142,08 zł 

Pozostałe przychody ( § 0870, § 0920, § 0970 ) w wysokości 125.811,28 zł . dotyczą: 
1) zapłaconych odsetek od należności 636,08 zł 
2) naliczonych odsetek od należności 25.069,56 zł 
3) dochodu ze sprzedaży składników majątkowych 19.567,12 zł 
4) różnych dochodów 80.538,52 zł ( zwrot za pryw. rozmowy telef.,wynagr.za termin. przekaz. podatków 
oraz refundacja robót publicznych) 
Dotacja przedmiotowa 95.750,69 zł (czyszcz. kanal. deszczowej, utrzymanie szaletu miejskiego, remont 
bud. ul. Szkolna 20 w Rozwadzy – I etap) 
W pozycji zwiększenie funduszu w kwocie 435.398,27 zł ujęto: 
1) zapłatę odsetek naliczonych 6.306,03 zł 
2) zmniejszenie odpisu aktualizującego należności wątpliwe z tyt. zapłaty 87.007,00 zł 
3) zmianę stanu produktów (saldo konta 640 ) 3.656,95 zł 
4) odszkodowanie od ubezpieczyciela 851,77 zł 
5) kapitalizację odsetek 50,14 zł 
6) pokrycie amortyzacji za ww. okres sprawozdawczy nalicz. W wysokości 337.526,38 zł 
Przychody i zwiększenia funduszu w wys. 2.790.737,38 zł stanowią 89,0 % planowanych (3.135.357,00 
zł) na 2010 rok. 
Planowane koszty w wys. 3.141.157,00 zł na 2010 rok wykonano w wys. 2.987.236,66 zł i 
w poszczególnych paragrafach nie zostały przekroczone. 
Odpisy amortyzacji zaplanowano na 2010 r. w wysokości 337.600,00 zł a wykonano w wys. 337.526,38 
zł. 
W poz. inne zmniejszenia w wys. 104.232,85 zł ujęto : 
1) odpisy aktualizujące odsetki naliczone od należności wątpliwych 25.069,56 zł 
2) odpisy aktualizujące należności wątpliwe 79.080,16 zł 
3) umorzenie należności nieaktualizowanych 83,13 zł 

Na koniec 2010 r. wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 258.787,15zł. Na taki wynik 
przede wszystkim mają wpływ zmniejszone przychody z wynajmu lokali użytkowych („Biedronka”, 
„Staropolanka”, lokal przy ul. Pl. 1 Maja 14), które pomimo dwukrotnie ogłaszanych przetargów nie 
wyłoniły od kwietnia („Staropolanka”) i od września („Biedronka”) do m-ca listopada nowych najemców, 
lokal przy ul. Pl.1 Maja 14 pomimo ogłoszenie trzeciego przetargu od czerwca nadal pozostaje 
pustostanem, 
Zmniejszone o ok. 96.800,00 zł przychody, przy ponoszonych kosztach stałych jakimi są koszty zarządu 
wpłynęły na ujemny wynik środków obrotowych. 
Również konieczność utworzenia wyższych niż zaplanowano odpisów aktualizacyjnych na należności 
wątpliwe z tytułu opłat czynszowych przyczyniła się do powiększenia ujemnego wyniku. Obserwujemy 
pogłębiające się zadłużenie notorycznych dłużników jak również wielu lokatorów zaprzestało całkowicie 
opłacać czynsz. Ujemny stan środków obrotowych stwarza poważną trudność w regulowaniu zobowiązań 
wynikających z prowadzenia bieżącej działalności. 
Na dzień 31.12.2010 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zachowanie terminów płatności 
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jest często wynikiem pozytywnych negocjacji z dostawami usług w zakresie przedłużenia terminu 
płatności do czasu wpływu bieżących przychodów na konto zakładu. 

Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2010 r. łącznie z naliczonymi odsetkami od 
faktur niezapłaconych w terminie (bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące) wynoszą 323.423,90 zł, 
w tym z tytułu najmu składników majątkowych gminy 264.121,22 zł. 
Należności wymagalne zwłaszcza dot. opłat czynszowych stanowią poważne zagrożenie utraty 
przychodów. Wielu najemców znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i ciągłe podejmowanie 
działań windykacyjnych przez zakład ze względu na ubóstwo dłużnika kończy się w większości 
bezskutecznym postępowaniem komorniczym. Podejmowane przez nas działania nie poprawiają zatem 
ściągalności naszych należności, a jedynie przyczyniają się do ponoszenia dodatkowych kosztów. 
W 2010 r. zakład skierował na drogę sądową 25 dłużników i poniósł koszty w wysokości 5.596,81 zł 
z tytułu toczących się postępowań sądowych i komorniczych. 

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na dzień 31.12.2010 r. stanowią kwotę 202.249,97 zł. 
Zobowiązania wymagalne na w/w dzień nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania w wysokości 190.654,68 
zł to między innymi rozrachunki z tyt. wynagrodzeń oraz rozliczeń publiczno-prawnych. 

Wyniki finansowe na działalności usługowej zakładu za 2010 r. przedstawia tabela nr 2. 

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH, USŁ. TRANSPORTOWE 
ODPŁATNE (-) 11.431,21 zł . z czego: 
a) wywóz nieczystości stałych (+) 4.480,04 zł 
b) wywóz nieczystości płynnych (+) 1.848,08 zł 
c) wynajem pojazdów (+) 4.493,49 zł 
d) remont kontenerów (-) 22.252,82 zł 
Dodatni wynik zakład uzyskał świadcząc usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta i gminy 
Zdzieszowice oraz wynajmując sprzęt i pojazdy. 
Wygenerowany zysk został całkowicie pochłonięty przez koszty związane z remontem kontenerów. 
Większość kontenerów jest w bardzo złym stanie technicznym i aby zapewnić ich bezpieczną 
eksploatację zakład jest zmuszony ponosić nowe nakłady remontowe. Wygospodarowanie środków na 
zakup nowych kontenerów w obecnej trudnej sytuacji finansowej jest rzeczą niemożliwą. W 2010 r. 
wyremontowano systemem zleconym 6 szt. kontenerów Kp – 7. Koszt remontów wyniósł 22.252,82 zł. 

3. ZIELEŃ MIEJSKA, OCZYSZCZANIE MIASTA I GMINY, SZALET KANALIZACJA 
DESZCZOWA (-) 38.581,42 zł. z czego: 
a) zieleń miejska (+) 20.411,14 zł 
b) oczyszczanie miasta (+)15.905,01 zł. 
c) szalet miejski (-) 6.883,94 zł. 
d) kanalizacja deszczowa (-) 34.140,08 zł 
e) roboty publiczne (-) 33.873,55 zł 
Na działalności z zakresu konserwacji zieleni miejskiej, oczyszczania miasta i gminy, zakład uzyskał 
wynik dodatni, który pokrył całkowicie koszty prowadzonej w tym akcji zima której koszt wyniósł 
251.496,69 zł przy uzyskanych przychodach w kwocie 225.805,00 zł, oraz zmniejszył starty na pozostałej 
działalności prowadzonej w tym dziale.Na prowadzenie szaletu miejskiego zakład otrzymał dotację 
przedmiotową liczoną wg stawki jednostkowej za utrzymanie jednego metra kwadratowego powierzchni 
użytkowej za jeden dzień roboczy. Otrzymana dotacja przedmiotowa w wys.10.034,75 zł liczona wg w/w 
logarytmu nie kompensowała w całości poniesionych kosztów. Koszt utrzymania szaletu wyniósł 
16.918,69 zł. 
Nierentownym obszarem działalności jest eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy. 
Koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej za 2010 wyniosły 53.497,08 zł. Przyznana przez Radę 
Miejską dotacja w wys.19.357,00 zł dotyczyła jedynie jej czyszczenia, natomiast koszty remontów 
i innych opłat związanych z jej posiadaniem nie są nią objęte. Poważną pozycję kosztową stanowi 
podatek od nieruchomości. W I półroczu zakład z tego tytułu poniósł wydatek w wysokości 19.958 zł. 
i nie otrzymał zwrotu poniesionych kosztów. Zakład w II półroczu występował miesięcznie z wnioskiem 
o umorzenie podatku. Pozytywne każdorazowe jego rozpatrzenie miało wpływ na generowanie 
mniejszych kosztów. Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym gminy, a realizująca go 
jednostka nie może być obciążona kosztami nie uzyskując w tym obszarze dochodów. 
Na uzyskany wynik ujemny w wys. 34.140,08 zł ma wpływ także usuwanie niebezpiecznych zapadlisk 
kanalizacji deszczowej spowodowanych intensywnymi opadami. 
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W 2010 r. zakład zawarł dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach na prowadzenie 
robót publicznych na podstawie których w okresie od 01.04.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. oraz w okresie 
od 01.08.2010 do dnia 31.11.2010 prowadził roboty publiczne. Urząd Pracy zrefundował część 
wynagrodzenia. Koszt zatrudnienia z tyt. robót publicznych wynikających z zawartych dwóch umów 
wyniósł 112.981,46 zł. Refundacja kosztów wynikająca z zawartych umów wyniosła 79.107.91 zł. Wynik 
na prowadzonych robotach publicznych wyniósł (-) 33.873,55 zł. 

4. ADMINISTRACJA I GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKU GMINY (-) 
73.778,12 zł. 
W celu uzyskania przychodu z tyt. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w wys. 722.383,15 zł 
w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wys. 796.161,27 zł. 
Na ujemny wynik w tym dziale mają wpływ utracone przychody z tytułu pustostanów lokali użytkowych 
po lokalu „Biedronka” (-) 75.627,51, „Staropolanka” (-) 17.473,68 zł. oraz pustostan Pl. 1 Maja 16 (-) 
3.684,24 zł. 
Utrzymujący się problem powstawania zaległości powoduje, że na koniec 2010 r. odpisano należności 
czynszowe jako nieściągalne w kwocie 76.096,80 zł. Koszty utrzymania substancji mieszkaniowej nie 
pokrywają faktycznie uzyskiwanych wpływów z tyt. czynszu. 

5. UTRZYMANIE ULIC I PLACÓW I POZOSTAŁE USŁUGI BUDOWLANE(-) 62.138,82 zł. 
Wykonując zadania w zakresie konserwacji ulic i placów pozostałych usługach odpłatnych remontowych 
zakład odnotował zysk w wys. 7.984,19 zł. 
W I półroczu 2010 r. rozpoczęto zadanie „ Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych”. 
Koszy bezpośrednie po zakończeniu całego zadania wyniosły 233.719,50 zł a po doliczeniu kosztów 
zarządu (20%) 280.463,40 zł. Przychody z tego zadania wyniosły 215.835,45 zł. Na ujemny wynik na 
tym zadaniu wpłynęło wykonanie szerszego zakresu robót. W trakcie realizacji robót stwierdzono liczne 
zarysowania, pęknięcia i wybrzuszenia ścian zewnętrznych wiaty. Ponadto w oparciu w wykonane 
wykopy kontrolne stwierdzono brak ław fundamentowych na całej długości ścian zewnętrznych. Projekt 
techniczny zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych” w zakresie 
rzeczowo-finansowym nie przewidywał rozbiórki istniejących ścian zewnętrznych, murowania nowych 
oraz wykonania żelbetowych ław fundamentowych. Z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji i realizację 
zadania zgodnie ze sztuką budowlano roboty dodatkowe tj. : nowe ściany zewnętrze, wiaty z bloczków 
żwirobetonowych, obustronne tynkowanie ścian, oraz żelbetowe ławy fundamentowe. 
Ogólnie na działalności zakładu uzyskano wynik ujemny w wysokości 185.929,57 zł.Zakład ma poważne 
problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu 
sprawozdawczego w wysokości 62.287,87 zł zwiększył się na koniec 2010 r. do kwoty 258.787,15 zł. 
Utrzymujący się niedobór środków obrotowych stwarza zagrożenie terminowego regulowania 
zobowiązań publiczno-prawnych oraz wobec kontrahentów. Nie pozwala to na płynną realizację potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem zakładu, jednakże dokłada się wszelkich starań, aby zachować jakość 
i nieprzerywalność świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnej, aby w pełni realizować zadania, 
dla których zakład został powołany. 
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z dnia 1 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES : OD 01.01.2010 DO 
31.12. 2010 ROKU 

 
Przychody Plan Wykonanie % 

K-110 Stan środków obrot.netto na pocz. okresu sprawozd. 175 800,00 -62 287,87 
G-0830 Wpływy z usług 2 548 900,00 2 133 777,14 83,71 
G-0870 Dochód ze sprzed. składn. majątkowych zakładu 10 000,00 19 567,12 195,67 
G-0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 25 705,64 128,53 
G-0970 Różne dochody 75 000,00 80 538,52 107,38 
- 
G-2650 Dotacja przedmiotowa 103 857,00 95 750,69 - 
6210 Dotacja celowa 178 000,00 162 058,21 91,04 
I-110 Pokrycie amortyzacji 337 600,00 337 526,38 99,98 
K-100 Inne zwiększenia 40 000,00 97 871,89 - 
- 
H RAZEM (bez dotacji celowej) 3 135 357,00 2 632 698,82 83,97 
L-190 Ogółem (z dotacją celową) 3 489 157,00 2 890 507,72 82,84 
- R o z c h o d y Plan Wykonanie % 
M-3020 Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń 13 500,00 12 957,66 95,98 
M-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 875 000,00 861 161,35 98,42 
M-4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 70 000,00 62 594,60 89,42 
M-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 144 363,42 96,24 
M-4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 21 569,41 89,87 
M-4140 Wpłaty na PFRON 19 000,00 18 114,00 95,34 
M-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 200,00 46 060,25 99,70 
M-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 335 000,00 324 443,56 96,85 
M-4260 Zakup energii 238 000,00 236 074,06 99,19 
M-4270 Zakup usług remontowych 129 000,00 119 214,11 92,41 
M-4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 970,00 99,00 
M-4300 Zakup usług pozostałych 592 400,00 499 685,72 84,35 
M-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 548,24 54,82 
M-4360 Zakup usług telek. telefonii komórkowej 6 000,00 5 480,31 91,34 
M-4370 Zakup usług telek. telefonii stacjonarnej 3 500,00 1 878,70 53,68 
M-4390 Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 390,00 78,00 
M-4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 759,74 78,85 
M-4430 Różne opłaty i składki 23 500,00 22 962,00 97,71 
M-4440 Odpisy na ZFŚS 31 807,00 31 704,15 99,68 
M-4480 Podatek od nieruchomości 92 223,00 61 363,00 66,54 
M-4500 Pozost. podatki na rzecz budż. jedn. samorz. teryt. 3 150,00 3 150,00 100,00 
M-4520 Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt. 3 400,00 1 599,00 47,03 
M-4530 Podatek od towarów i usług VAT 55 777,00 53 108,59 95,22 
M-4610 Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 5 596,81 93,28 
M-4700 Szkolenia pracowników 2 100,00 1 805,00 85,95 
M-4740 Zakup mater. papiern. do sprzętu drukar. i urządz. kserogr. 3 000,00 1 736,59 57,89 
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M-4750 Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji 3 000,00 2 187,16 72,91 
6070 Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej 173 000,00 157 434,21 91,00 
M-6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 0,00 0,00 - 
M-6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 5 000,00 0,00 - 
6080 Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej 0,00 4 624,00 - 
J-100 Srodki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00 0,00 - 
I-100 Odpisy amortyzacji 337 600,00 337 526,38 99,98 
P-100 Inne zmniejszenia 70 000,00 104 232,85 0,00 
- 
N RAZEM (bez zakupów i wydatków z dotacji celowej) 3 141 157,00 2 987 236,66 - 
- RAZEM (z zakupami i wydatkami z dotacji celowej) 3 319 157,00 3 149 294,87 94,88 
P-110 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 
P-120 Wpłata do budżetu nadw.środków obrotowych 0,00 0,00 0,00 
P-130 Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozd. 170 000,00 -258 787,15 -153,23 
S-190 OGÓŁEM 3 489 157,00 2 890 507,72 82,84 
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z dnia 1 marca 2011 r.

WYNIKI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH ZAKŁADU ZA 2010 ROK 

 
SPRZEDAŻ KOSZTY WYNIK 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU 
plan wykonanie % 1,20 

WYWÓZ NIECZ. ST. 
I PŁYN. ORAZ USŁ. TRANSP. 526000,00 466048,98 88,6 477480,19 -11431,21 

w tym: 
wyw.nieczyst.stałych [w kontenerach] 467000,00 393830,19 84,33 389350,15 4480,04 
remont kontenerów 0 0 0 22252,82 -22252,82 
zakup kontenerów 0 0 0 0 0 
wyw. nieczyst. płynnych 59000,00 60076,71 101,82 58228,63 1848,08 
wynajem pojazdów 0 12142,08 7648,59 4493,49 
czyszczenie kanaliz. deszczowej 
- 
ZIELEŃ MIEJSKA,
OCZYSZCZANIE MIASTA, 
SZALET 

858357,00 786004,81 91,57 824586,23 -38581,42 

w tym: 
zieleń miejska 278000,00 209143,14 75,23 188732,00 20411,14 
oczyszczanie miasta (z akcją ZIMA) 543000,00 468362,01 86,25 452457,00 15905,01 
w tym akcja zima - 225805,00 251496,11 -25691,11 
szalet miejski 18000,00 10034,75 55,75 16918,69 -6883,94 
kanalizacja deszczowa 0 0 0 53497,08 -53497,08 
w tym: 
eksploatacja kanalizacji deszczowej 0 34140,08 -34140,08 
czyszczenie kanalizacji deszczowej- dotacja 19357,00 19357,00 19357,00 0 
roboty publiczne 79107,91 112981,46 -33873,55 
- - - - - - 
ADMINISTRACJA I 
GOSPODAROWANIE 
SKŁADN. MAJĄTK. GMINY 

824900,00 722383,15 87,57 796161,27 -73778,12 

w tym: 
przychody z najmu majątku gminy 824900,00 722383,15 87,57 796161,27 -33778,12 
- - - - - - 
UTRZYMANIE ULIC I PLACÓW 
I POZOSTAŁE USŁUGI 
BUDOWLANE 

516500,00 334198,80 64,70 396337,62 -62138,82 

konserwacja ulic i placów 30000,00 22228,13 74,09 17757,69 4470,44 
remonty i budowa chodników i placów 220000,00 9791,92 4,45 6278,17 3513,75 
pozostałe remonty odpł. 200000,00 235819,81 117,91 305942,81 -70123,00 
remont bud. Szkolna 20 w Rozwadzy -dot.przedm 66500,00 66358,94 99,79 66358,94 0,00 
- - - - - - 

RAZEM [usługi z dotacją przedm.] 2725757,00 2308635,74 84,70 2494565,31 -
185929,57 
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z dnia 1 marca 2011 r.

ANALIZA WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH DOTACJI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ 
W ZDZIESZOWICACH ZA 2010 R. 

DOTACJA PRZEDMIOTOWA 

 

NAZWA ZADANIA BIEŻĄCEGO PLAN NA 
2010 ROK 

Koszty 
bezpośr.zk.ogólnozakł 
20% ZA 2010 

DOTACJA 
PRZEKAZANA 

1. Remont budynku przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy - dostosowanie 
budynku do warunków wynikających z ekspertyzy technicznej I etap 66500,00 66358,94 66358,94 

2. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice 19357,00 19357,00 19357,00 
3. Utrzymanie szaletu miejskiego 18000,00 10034,75 10034,75 
R A Z E M 103857,00 95750,69 95750,69 

DOTACJA CELOWA 

 

NAZWA ZADANIA ( ZAKUPU) INWESTYCYJNEGO PLAN NA 2010 
ROK 

WYKONANIE 
ZA 2010 

DOTACJA 
PRZEKAZANA 

1. Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji dachu na 
budynku przy ul. 1-go Maja 11 173000,00 157434,21 157434,21 

2. Zakup kosiarki rotacyjnej 5000,00 4624,00 4624,00 
RAZEM 178000,00 162058,21 162058,21 


