
INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W PARZĘCZEWIE

w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 

2016 roku



INFORMACJE PODSTAWOWE

DOTYCZĄCE
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, jest zakładem budżetowym 

Gminy Parzęczew.

Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór 

nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. 

w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie 

z dnia 26 czerwca 1992 r.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy 

przychodów i kosztów



ZAKŁAD PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

*  gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

*  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych.

*  utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych

*  zaopatrzenia w energię cieplną.

*  lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół

*  zieleni gminnej i zadrzewień.

Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności 

z  przychodów własnych i dotacji otrzymywanych z budżetu gminy



ZAKŁAD ZARZĄDZA I ADMINISTRUJE OBIEKTAMI:

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki,

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny,

• Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła,

• Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew,

• Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie,

• Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16,

• Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 14,

• Przepompownia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna,

• Kotłownia w Parzęczewie, ul. Południowa 1B,

• Budynek ZGK w Parzęczewie, ul. Południowa 5.



SPRZĘT BĘDĄCY W DYSPOZYCJI ZAKŁADU:

- Koparko-ładowarka marki JCB – JCB 3C*NAT ECO – rok produkcji 2012,

- Ciągnik marki URSUS 10014H – rok produkcji 2014,

- Ciągnik marki URSUS – 4512H, typ 451H – rok produkcji 1993,

- Beczka asenizacyjna typ T-544/1 – pojemność 6,5 m3 – rok produkcji 2015,

- Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007,

- Przyczepa ciągnikowa 1 – do transportu zrębek,

- Przyczepa ciągnikowa 2 – do transportu zrębek,

- Rębak do gałęzi,

- Kosiarka bijakowa,

- Koparko-ładowarka marki Ostrówek,

- Samochód dostawczy marki Lublin – Lublin 3322,

- Przyczepa do samochodu marki Volkswagen



SPRZĘT - ZDJĘCIA
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UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE ZAKŁADU:

W 2016 roku dokonano kolejnych zmian unormowań wewnątrz Zakładu, 

dostosowując jego funkcjonowanie do obowiązujących przepisów prawnych. 

Do najważniejszych z nich należą:

• Wprowadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

• Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji 

i zakresie działania składnicy akt.

• Wprowadzenie zasad likwidacji zużytych składników 

majątkowych.



ZATRUDNIENIE: 

Dane na dzień 31.12.2016 roku

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony 

– finansowanie ze środków własnych Zakładu – 9 osób – 9,5 etatu.

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony 

– finansowanie ze środków własnych Zakładu – 3 osoby – 2,0 etaty.

• Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony 

- współfinansowanie ze środków P.U.P w Zgierzu – 4 osoby – 4 etaty.

• Ilość etatów obsadzonych przez osoby zatrudnione jw. - 15,5 etatu.



PLAN FINANSOWY:

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i koszty zakładu w ramach uchwalonego budżetu na dany rok budżetowy

Plan finansowy na rok 2016 zakładał przychody w kwocie 1.869.097,00 zł oraz 

koszty i inne obciążenia w wysokości 1.892.367,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane przychody wyniosły 1.915.175,39 zł, 

a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje zamknęły się w kwocie 

1.794.474,83 zł. 

Nadwyżka budżetowa w kwocie 66.321,09 zł zostanie 

przekazana na rachunek budżetu Gminy Parzęczew 

w terminie przewidzianym w Uchwale.



UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:

Umorzenia – dla 10 osób fizycznych na łączną kwotę 2.900,46 zł,

Odroczenie płatności – dla 2 osób fizycznych na kwotę należności 1.474,38 zł,

Rozłożenia na raty – dla 16 osób fizycznych na łączną 

kwotę należności 13.208,50 zł.



EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, WINDYKACJA:

Położenie szczególnego nacisku na monitorowanie ściągalności należności 

i ich egzekwowanie w różnych formach windykacji wewnętrznej, doprowadziło 

do poprawy płynności finansowej i znacznego spadku kwoty należności 

wymagalnych z poziomu 88.232,51 zł na dzień 31.12.2015 r. 

do kwoty 29.709,52 zł na koniec roku 2016. 

W przypadku uporczywych dłużników, co do których 

nieskuteczna jest windykacja wewnętrzna, 

dochodzimy należności na drodze sądowej. 



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 854.524,49 zł.

Poniesione koszty bezpośrednie stanowią kwotę 796.292,06 zł. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 45.319,68 zł.

Łącznie wydatkowano 841.611,74 zł.

Taryfowa cena wody – 2,83 zł netto/m3.



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIORU ŚCIEKÓW:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 163.724,42 zł 

Poniesione koszty stanowią kwotę 172.657,49 zł 

Taryfowa cena ścieków – 6,66 zł netto/m3.



INWENTARYZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Wykonano przez pracowników ZGK



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CIEPŁOWNICTWA:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 530.459,54  zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 450.676,24 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 40.700,00 zł. 

Łącznie wydatkowano 491.376,24 zł. 

Taryfowa cena ciepła wynosiła netto:

* 53,48 zł/GJ za ciepło zużyte.

* 16.975,58 zł/MW/miesiąc za moc zamówioną. 



INWENTARYZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ:

Wykonano przez pracowników ZGK



DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA LOKALAMI

Przychody z tej działalności w roku 

sprawozdawczym wyniosły 16.439,16 zł. 

Poniesione koszty stanowią 

kwotę 11.655,36 zł.



DZIAŁANOŚĆ W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 17.916,50 zł. 

Poniesione koszty stanowią kwotę 23.580,92 zł. 

Ubiegłoroczny stosunek przychodów do 

kosztów na tej działalności wynosił 48%, 

za rok 2016 ukształtował się na poziomie 76%.



POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU:

• Wynajem sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Zakładu,

• Zrębkowanie materiału z wycinek,

• Składowanie materiału z wycinek,

• Wykaszanie terenów zielonych,

• Budowa przyłączy wod-kan.



INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2016 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

zrealizował inwestycje ze środków własnych 

na łączną kwotę netto: 

72.020,00 zł



1-WYMIANA ZŁÓŻ FILTRACYJNYCH – SUW PARZĘCZEW:

Zakres robót obejmował: 

wymianę złóż i głowic filtracyjnych ( 3 sztuki ), 

wymianę odpowietrzników,

czyszczenie wewnętrzne aeratora, 

czyszczenie wewnętrzne hydroforów, 

czyszczenie wewnętrzne zbiornika powietrza,

czyszczenie i malowanie zbiorników 

i rurociągów w stacji.

Wartość robót–netto–27.300,00 zł



2-PUNT CZERPNIA WODY DO CELÓW P-POŻ:

Punkt czerpania wody wykonano na bazie istniejącego 

zbiornika wodnego w miejscowości Parzęczew.

Wartość robót–netto–34.700,00 zł.



3-ZAKUP ZESTAWU INKASENCKIEGO:

W ramach kompleksowej wymiany oprogramowania 

do rozliczeń z odbiorcami wody i dostawcami ścieków 

oraz do prowadzenia ewidencji 

finansowo-księgowej

zakupiono zestaw inkasencki 

do obsługi klientów w terenie.

Wartość zakupu–netto–10.200,00 zł.



INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2016 roku 

Gmina Parzęczew zrealizowała inwestycję związaną z 

uporządkowaniem gospodarki cieplnej

Budowa kotłowni komunalnej

w Parzęczewie



KOTŁOWNIA KOMUNALNA W PARZĘCZEWIE

WARTOŚĆ INWESTYCJI – ok. 2,6 mln.zł.

DOTACJA WFOŚiGW W ŁODZI – ok. 1,9 mln. zł



















ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB ZAKŁADU

W 2016 roku zakupiono:

*Przepycharkę typu COBRA,

*Agregat prądotwórczy,

*Gwintownicę elektryczną,

*Niwelator,

*Przyrządy miernicze

Koszt zakupu to kwota 15.330,00 zł.



WAŻNIEJSZE REMONTY

WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

W 2016 roku 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

wykonał szereg robót remontowych

do najważniejszych z nich należą:



1-REMONT SUW W CHRZĄSTOWIE WIELKIM:

W miesiącu grudniu 2015 roku wystąpiła poważna usterka na stacji.

Awaria jaka wystąpiła na głównym rurociągu technologicznym o średnicy 280 

mm. Na przełomie grudnia oraz stycznia 2016 roku przystąpiliśmy do 

gruntowego remontu. Została podjęta decyzja o wymianie 

newralgicznych odcinków, na rurociągi ze stali 

kwasoodpornej. Roboty wykonywane były w 

dwóch etapach. Etap pierwszy w grudniu 2015, 

natomiast etap drugi w styczniu 2016 roku.

Koszt naprawy zamknął się łączną kwotą netto 

w wysokości 17.200,00 zł. 

( etap I – 8.700,00 zł, etap II – 8.500,00 zł ).



2-REMONT ZAKŁADOWEJ SKŁADNICY AKT:

W 2016 roku Zakład przystąpił do przeglądu i porządkowania dokumentów 

w zakładowej składnicy akt. Powyższe działanie zostało zlecone 

wykwalifikowanej archiwistce. W ramach tego działania wybrakowano

23,0 mb. akt i dokumentów niearchiwalnych. 

Zakupiono również profesjonalne regały 

do magazynowania akt. 

Koszt całości prac, to kwota 8.200,00 zł. 



3-REMONT ELEWACJI SUW W IGNACEWIE FOLWARCZNY:

Rozpoczęto remont elewacji SUW w miejscowości Ignacew Folwarczny. 

W ramach zadania w 2016 roku, wykonano I etap działania polegający na 

naprawie elewacji budynku, jej dociepleniu oraz wymianie okien. 

Wartość wykonanych robót to kwota 50.640,00 zł netto. Etap II działania 

związany z malowaniem elewacji zostanie wykonany w II kwartale 2017 roku.



4-REMONT KAPITALNY MASZYN:

W ramach tego działania wyremontowano:

* Koparko-ładowarkę marki „Ostrówek”

* Stary ciągnik marki „Ursus”



5-DALSZY REMONT SIEDZIBY ZAKŁADU:

Wykonano w 2016 roku:

* Malowanie pomieszczeń Zakładu, po wykonanych robotach instalacyjnych

związanych z wykonaniem instalacji co,

* Malowanie pomieszczenia po zlikwidowanej 

kotłowni na paliwo stałe,

* Wymieniono drzwi wejściowe do budynku 

( strona zachodnia ),

* Wymieniono drzwi wewnętrze 

do pomieszczeń biurowych, 

wewnątrz zakładu.



6-POZOSTAŁE PRACE REMONTOWE:

W ramach prac remontowych wykonano ponadto

* Utwardzenie terenu i opaskę wokół 

budynku SUW Parzęczew,

* Utwardzenie terenu pod wiatą 

– siedziba Zakładu,

* Wymieniono sprzęt informatyczny 

oraz oprogramowanie.



BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Zakład realizuje budowę nowych sieci wodociągowych

i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Całość prac realizowana jest z wykorzystaniem 

pracowników i sprzętu będącego w naszej dyspozycji.

Budowa odbywa się na zlecenie i jest finansowana w 

całości ze środków budżetowych Gminy Parzęczew. 

Wartość wykonanych robót – 84.720,00 zł brutto



W 2016 roku ZREALIZOWANANO:

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Florentynów - 315,0 m.

• Wodociąg Dn 110 PVC w m. Tkaczewska Góra - 292,0 m.

• Wodociąg Dn 90 PVC w m. Tkaczewska Góra - 155,0 m.

• Wodociag Dn 90 PVC w m. Bibianów - 117,0 m.

• Kanalizację sanitarną Dn 160 PCW – 70,5 mb. 

w ulicy Łęczyckiej w Parzęczewie.



BUDOWA PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną 

siłę roboczą oraz magazyn część, dlatego szybko 

i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe 

i kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny 

inwestora lub w ramach usługi kompleksowej.



NA ZLECENIE GMINY PARZĘCZEW WYKONANO:

Przyłącze wodociągowe w miejscowości

Trojany – Dn 40 PE, wraz ze studnią

wodomierzową oraz punktem czerpalnym.



NA ZLECENIE INWESTORÓW PRYWATNYCH WYKONANO:

• Przyłącza wodociągowe

na terenie Gminy Parzęczew – 34 sztuki.

• Przyłącza wodociągowe

na terenie Gminy Ozorków – 11 sztuk.



POZOSTAŁE 

DZIAŁANIA ZAKŁADU

W 2016 roku podjęto i wykonano następujące 

działania, mające na celu poprawę 

jego funkcjonowania 

oraz poprawę jakości obsługi klientów:



WYMIANA WODOMIERZY:

W 2016 roku dokonano wymiany:

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 

tradycyjne - 193 sztuki.

Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze 

radiowe - 140 sztuk.



LEGALIZACJA CIEPŁOMIERZY:

Na przełomie miesiąca czerwca i lipca 2016 roku, 

wykonano prace związane z legalizacją ciepłomierzy 

głównych u odbiorców ciepła. W ramach operacji 

przeprowadzono legalizację 7 sztuk ciepłomierzy u

wszystkich odbiorców.



DZIAŁANIA POZOSTAŁE:

* Zmiana procedury budowy przyłączy wod-kan,

* Wprowadzenie harmonogramu odczytu wodomierzy,

* Założenie książek obiektów budowlanych,

* Zabezpieczenie p-poż. dla zakładu,

* Modernizacja strony internetowej,

* Przeprowadzenie procedury na zakup energii elektrycznej,

* Bieżąca konserwacja sieci wod-kan.



OPRACOWANIA KONCEPCYJNE-PROJEKTY:

Analiza możliwości podłączenia osiedla mieszkaniowego w 

Leźnicy Wielkiej do sieci wodociągowej administrowanej 

przez ZGK w Parzęczewie,

Projekt budowlany modernizacji pompowni ścieków w 

Parzęczewie, ul. Kątna,

Raport ekonomiczny modernizacji oczyszczalni ścieków w 

Parzęczewie ( opracowanie własne ).



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Współpraca z  wszystkimi instytucjami zewnętrznymi

a w szczególności Wójtem Gminy Parzęczew, 

Gminą Parzęczew oraz Radą Gminy w Parzęczewie 

układała się dobrze.



PODSUMOWANIE

Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie w 2016 roku, należy stwierdzić iż był to 

dobry rok dla funkcjonowania Zakładu. 

Podjęte działania przyczyniły się do poprawy 

jego funkcjonowania i miały wpływ na jakość obsługi 

i wzrost zadowolenia odbiorców. 



PODSUMOWANIE – cd..

Kondycja finansowa Zakładu jest dobra, wszystkie płatności 

publicznoprawne i zobowiązania zarówno wobec 

pracowników jak i dostawców regulowane są terminowo. 

Stabilny poziom sprzedaży umożliwia ponoszenie wszystkich 

niezbędnych dla funkcjonowania Zakładu kosztów bez 

konieczności dotowania przedmiotowego z budżetu 

Gminy i pozwala na realizację szeregu 

działańze środków własnych.



PODSUMOWANIE – cd..

Kierunki inwestowania w infrastrukturę komunalną 

w najbliższych latach:

1. Montaż agregatów prądotwórczych  na stacjach.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piaskowicach.

3. Modernizacja SUW w Ignacewie Folwarcznym.



Celem 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Parzęczewie jest: 

Podnoszenie jakości świadczonych 

usług dla odbiorców 

oraz dbałość o ich maksymalne 

zadowolenie z obsługi.



Dziękuję za uwagę



Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377

Kontakt:

tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40

tel. kom. 884-880-041

sekretariat@zgkparzeczew.pl

www.zgkparzeczew.pl


