
SPRAWOZDANIE
Z REAI,IZACJI PLANU FINANSOWEGO

. ZA I PÓŁRocZE 2008 RoKU'

2. Przychody z dostaw wody
PIan . 43l'964'00 zł'

. oPła' Śałe 9.055'03 zł'

3. Przychody z dostaw Ćńergii cieplnej
Plm . 3l0.324'00 zł'

4:: Przychody z oczyszczalni ściĆków
P|an . 222'|91,oozł'

. ścieki dowożone
P]an - 45'000,00 zł'
. ścieb z kolek1ora
Plan .  l77.]9l '00 fł '

P|an |32'ó6f,00 zł'

fa6.,>/,,,4 /ytT ł

Planowme pr,ychody nnansowe z' I Pókocze 2008 r' ze spŹedazy usług
komuna|nych, spŹedazy wod' odpowadzania ściekó\ ogrzeMictwa i
8ospodarki mieszkmiow€j oraz dotacji zapisane w planie findsowym Zakładu
w u}sokości 1'437.29l,00 zł. zrca||zlJwdo w 48'1,2 %.

Na wykonanie przychodów zakładu żoźryry się wpływy w niżej wymićnionych

Pluo8ółen : 1'43,7.29|'00ń. wykonanie: 691'655'04zł. 48'12%

I. sprzedaż usług ogółem
P|ń |'234.629,00 zł. Wkonmie - 577.943,90 zł. ,

1' Podśawowe usługi komulalne
Plan . 270'150'002ł. wykonanie - 105'108'532ł.

. n' phlme - 29.808'85 zł.
- n' stałe . 22'46|'|6 zł'

' - omiatmie - 21 .o64,ao z).
. uŚłu8i transp. . 8.858'90 zł.
- ime prace zlecone 22.9|4'8zzŁ

N'konmie . 194'497'23 zł

wykonani€. l62'815'322ł.

wykonanie. l ]5'522'82 zł'

wykonanie' 22.938'02zł'

Wykonmie. 92.584.80zł'

Wykonanie - 67.831.42 7J.
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. cąnsre za ]okale uz),tkowe
wykonanie 10.408'80zł'

wykonanie ' 57.422,62 zł.

wykonanie 45'000'00zł'

479,7221.

V stan środków obmtowych na Początek 2007 rcku
Plan. - 37.529'00 zł' wykonanie - .37.529'4lzł

ogót€n - 654.125ś32l.

Plan . |9'668,00 zł.
. czynsz€ za lokale mieszkalne
Plan 112..994,00 d.

III. Dotacja
Plan 70.000,00

IV Odsetki banlowe i ;nne

Plan
-wynagrodzeniaosobowe 574.260,00d.
. dodatkorve $fn'prac'sf.budż' 44.000'00 zł'
. nagrody i łydatki nie zal'do wyn' t.200'00 zł.
. wyńag.odzenia bebsobowĆ 2.500,00 zł'
. akup materiałów iu,yPosaż€nia 308.597'00 żł'

P|anowane koszty w kwocie l'394.960'00 zł. w 2008 r bez amortyzacji
środków trwałych zrealizowano w \łysokości ó41.959'33 zł. co s1anowi
46,020/,.
Na działa|nośó Zakładu składają się koszty zwią"9ne befpośrednio z rea|izacją
zadd zpisanych w statucie ZakładL! a rnianowicie: koszty wynagrodzeń oraz
obowiązkowych świadczeń na rzecz prącoivników (tj. składki na ubezpieczenie
społecale i Fundusz Pracy), koszty NięŃ z nadbrem technologicznym nu
oczy%alni ścieków, koszty zakupu .nateriałów takich jak: olej napędowy,
oĘe silnikowe' części zanienne, wodomi€rz€, węgiel i miał d]a pracy kotłowni,
worki na oczyszczalnie' materiały biurowe i inne' materiały do remontów
bud}Tlkóq renonty pomp na oczyszcząlni i stacjach wodociągowych' remonty
samochodu i ciągnikóq opłaty na rz€cz oohrony środowiska za pobór wód'
odprowadhie ścieków i emisję pyłów, obowiązkowe odPisy na
Fund'swiad'socjalnych' koszty energii €lelfuycaej do zasilania stacji
wodociągowych' ocryszczalni' przpompoMi, kotłoMi i lokali'

I' szcfegó]owy podział kosztów Prredstawia się następu,jąco:

270.8]8,05 zł.

,sr.grr.rr.r.
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. podńże shżbowe kajowe 3.600,00 zł.
- enetgia elekĘcaa 15l'000'00ż.
- fakup usług femontowych 45'000'00 zł.
- zakup usług pozos{ałych 52'800,00 d.
. róae opłary i składkj 45'a57'oozł'
. odpisnazFŚs 19643'00 ń'
- składki ZUs 10ó.098'00 zł.
- składki na Fudusz Pracy 14'905'00 zł.
. odse&i od ni€teminowych ł!łat
- bldeia lekatskie 300'00 ż.
.;ntemet l.2o0'00 ń.
. rozaowy t€lefon.komófkowe 4.600,00 zł'
. telefony stacjonam€ t0.000,00 zł'
- koszty czynsńw 8.400'00 zł.
- szkolenia pracowników 1.000,00 zł.

1.512,89 zi.
88.f43,82 d.
6.690'77 zł

29.657,14 z).
20'9|3',|afł'

3'500'00 zł'
40.893'40 zł.
6.488'99 zł.

8'30 zł'
232'oo zł'
fI6'40 zł'

2.270,16 zl.
2'366,06 zł'
4.000,00 zł.

230'00 zł.

II. Plaoway stan śrcdków obrotowych na koniec I póhocza 2008 roku
Plan. 4.aoz'oo zł.

Faktyczny sijn środków obrotowych za I póhocze 2008 t. 8.566'30 zł'

l. środki pieniężne

' 
dostawa wody' odprowadzeńie ści€ków,
pfzypis czyngu o@ udzią'ł
\ł r€noncie w.wska 17

b/ fozachunld z UŹ. skarbowym
materiaty w masazy e

a/ z tytułu dostaw i usług
b/ ubezpiecreń społ. ZUs
d zobowiązania wobec budżetu

2.7|9.6| zł.
l98.928']0 zł.

dostaM enersii cieplnej,

3.
t.

196-646,11 zl-
2.28|'99 zł'
a'159,2o zł'

201 .240,61 zł'

163'a5o.24 zł'
26.589'90zł'
l0.800'47 zł'

3.600'00 zł.l r l '  Ime zmniej\zĆnia

ogólem *fkonfuie 654'|25,63 z|'



Po anal;zie d'ałalności wodociągów Zakład infomuje, ż w I półrcczu
2008 r. sp.zćdmo ogółćm l 14.7ó5 m' wody' w tym:
- gospodarsMom domoĘm 8J'49o.20 mr

na cele produkcji LIBELLA 2.142,00 m3. sprzedaż huńoM wody dla Jakubowa'wierzbną Grębkowa 25.088,00 ml
. ponstałe akłady 4.045,00 ml

w.poróManiu do aMlogicaego okres'] 2007 r' sprzedaz wody wzosła o
9.ó1ó m''

Na oc4 szczalnie pr4jero q l półrocfu 2008 r - 30.86 | .60 mr śc ie\ow 7
kolektora oraz 3.445'00 m' ścieków dowożnnych w t/m od zakładów pEcy
1.8ó4 mr' od gospodaBtw domowych l.581'00 m]'w pońwmniu do 2007r.
przyjęto m oczyszczalnię więcej ścieków o 2.537'00 mJ z kolektora natomiast
dowożonych o 95 m3 miej'

od 3 lat Zaktad ajmuje s'ę adminisbacją gospodarki mieszkdiowej
lokali będących w zasobach gmint Na ten cel układ otrłnał w I pókoczu
2008 L .45'000 

'. 
dotacji celowej z pŹeaacreniem na remonry budynkóW

komualnych. Z dotacji tej wykonano przyłącre wodociągowe do budynku na
ul' wMwskiej ll.wymieniono także pokrycie dachowe na t}m budynku. Na
Posesji przy ul' Zeromskie8o 5 w}Montowano komórki' Przyłącze
wod@iągowe wykonano takft do budynku przy P]acu Kilińskiego' Na budynku
rym zostało wymienione Poszycie dehowe' Zskład zakupił mal,eriał i przy
udziale wł6nych pEcoMików dokonał napEw

wyÓiki poszcz€gólnych działalności za I póhocfe 2008 r predstawiają się

267_923,45 303.]ó0'.]0 . 35.23ó'45
( tj' ł}vóz nieczystości płymych' śałych, omiatanie' utrz)manie szaletów,
usłu8i tr.nspo.towe' ogrzewani€' inne pmce zlecoie)

' P'łchody Ko9Ly
t23.652,02 104.680,94 +l8.971.08
Przychody Kosżty wynik

5. Gospodarka mieszkaniowa

'10.845,fl

t15.522,42 115.040.77
Pżychody Kogry
67.43t.42 79.685,61,

39.39t,71 + 31.451.50
(oszry Wynil

+482.05

11.854,19

+ 3.815,99ogóIem 645.77s,32 6.tr.9s9JJ
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Zadhlznie z Ą/tułu sPredał wodx odprowadza nia ścieków i w},vozu
ni€czystości ps/mych wynosi- z5.I44'52 zł.

Za|eałości w 8ospodarce mieszkaniow€j qfnoszą 54.585'50 ż. w tym
zaległość właścicieli lokAli w budynku przy ul. warszawskiej l7 za
przeprowadzony remont wynosi ó'082,ó8 zł. (zaległości rożożone na raly).
w 2008 roku Zakład sukc€s}Ąłnie kieruje pŹeciwko dłuaikom Pozwy do
sądu Grodzkiego' a po otr4łnaniu klauzu|i wykonalności z\{taca się do
komomika o wsezęcie egzekucji' Część spmw pEeszło do rea||Acji 2200,7 I
w wi€lu Prz'"adkach komomik morzył al€głości ze względu na tudną
s],tuację materialną i niemożliw€ ściągnięcie' 8dyż nie ma ż9dnych łódĆł

Po analizie płatności 2a I pć'łrocze 2008. zaklad wysłał 188 weefu do
mpłaq. Cz$ó osób uregulowało zadłuzenie' w stosunku do osób' które nie
zareagowaty na tę fofmę pon.aglenja zakład przygotolłlje sPrawy do Ędu'

Analiając całokształt działa|ności naleł fĄu\h,!rć' że
finansowa zakładu jest stabilna.
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