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Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5,             
NIP 732-00-18-353, Regon 47004137, przedkłada niniejszym informację z działalności 
Zakładu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Informacja w wersji 

elektronicznej, została przekazana na wskazany adres. 
 

 
Z poważaniem: 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

                  Robert Małolepszy 
 

Załączniki: 
1. Informacja – 1kpl. 

 

Do wiadomości: 
1. Wójt Gminy Parzęczew. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest 
zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. 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. w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego gospodarki komunalnej. Jednostka jest samorządowym zakładem budżetowym,  
a podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony 
przez dyrektora, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej Gminy Parzęczew. Jednostka prowadzi 
rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład 
działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Parzęczewie jest miejscowość Parzęczew, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5. 
 

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie działalności 
w zakresie: 

· gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 
· wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 
· utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych; 
· zaopatrzenia w energię cieplną; 
· lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół; 
· zieleni gminnej i zadrzewień. 

Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Zakład, za zgodą Wójta Gminy 
Parzęczew, może podejmować i prowadzić każdą dodatkową działalność z dziedziny usług 
komunalnych, na rzecz wspólnoty mieszkańców, pod warunkiem że nie spowoduje ona zakłóceń  
w realizacji działań statutowych i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym 
obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. 
 

3. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE 

Zakład dysponuje wydzieloną częścią mienia komunalnego gminy Parzęczew, przekazaną w trwały 
zarząd. Zakład zobowiązany jest do wykorzystania składników rzeczowych majątku trwałego  
i ruchomego do realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny 
i racjonalny. Zakład dysponuje mieniem z uwzględnieniem zasad celowości i gospodarności, a także 
zapewnia należytą jego ochronę.  
W 2016 roku, zakład administrował i zarządzał następującymi obiektami: 
· Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrząstów Wielki, Chrząstów Wielki nr 29. 
· Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, Ignacew Folwarczny 13A. 

· Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, Orła nr 33. 
· Stacja Uzdatniania Wody w Parzęczewie, Parzęczew, ul Ozorkowska 5. 
· Oczyszczalnia Ścieków w Chociszewie, Chociszew nr 45-46. 

· Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna 16. 
· Oczyszczalnia Ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Ozorkowska 14 

· Przepompownia ścieków w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Kątna. 
· Kotłownia w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 1B. 
· Budynek ZGK w Parzęczewie, Parzęczew, ul. Południowa 5 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku sprzęt będący w naszej dyspozycji przedstawiał się następująco: 
a) Koparko-ładowarka marki JCB – JCB 3C*NAT ECO – rok produkcji 2012. 

b) Ciągnik marki URSUS 10014H – rok produkcji 2014. 

c) Ciągnik marki URSUS – 4512H, typ 451H – rok produkcji 1993. 

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

e) Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007. 
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f) Przyczepa ciągnikowa 1 – do transportu zrębek. 

g) Przyczepa ciągnikowa 2 – do transportu zrębek. 

h) Rębak do gałęzi. 
i) Kosiarka bijakowa. 

j) Koparko-ładowarka marki Ostrówek – KTO 162 

k) Przyczepa dwuosiowa do samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter 

l) Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter – rok produkcji 2007 – zakupiony w 

2017 roku 

m) Równiarka drogowa - ciągnikowa – rok produkcji 2017 – zakupiona w 2017 roku 

n) Brona ciągnikowa – rok produkcji 2017 – zakupiona w 2017 roku. 

Sprzętem z poz. b i d Zakład dysponuje na podstawie użyczenia przez Gminę Parzęczew. 
W roku sprawozdawczym dokonano sprzedaży w trybie publicznego przetargu ofertowego, 

następujących składników majątku ruchomego: 
a) Samochód dostawczy marki Lublin – 1 sztuka. 

b) Zbiornik na olej opałowy V=2000 dm3 – 1 sztuka 
 

Ponadto Zakład zarządza gminną siecią wodociągową, gminną siecią kanalizacji sanitarnej oraz gminną 
siecią ciepłowniczą. 
 

Ogółem składniki majątkowe stanowią kwotę 15.929.400,77 zł w wartości początkowej, zaś wartość 
bilansowa administrowanego majątku wynosi 9.555.075,02 zł. 
 

4. UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE ZAKŁADU 

Bieżącą organizacją pracy Zakładu zarządza Dyrektor wydając odpowiednie zarządzenia  
i unormowania wewnętrzne. W 2017 roku wydano 26 zarządzeń i dokonano zmiany następujących 

unormowań wewnątrz Zakładu. Są to m.in.: 

· Wprowadzenie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie obiektów będących 
w administrowaniu zakładu. 

· Wprowadzenie zmian w wykazie pieczęci stosowanych w zakładzie. 
· Wprowadzenie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
· Wprowadzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 
· Ustalenie norm zużycia paliwa dla maszyny rębak do rozdrabniania drewna. 
· Ustalenie wysokości opłat za usługi świadczone  koparko-ładowarką „Ostrówek” i równiarką 

drogową. 
· Ustalenie wysokości opłat za usługi świadczone ciągnikiem Ursus1 ( stary ciągnik ), i Ursus 2 

( nowy ciągnik ). 
· Ustalenie dnia wolnego od pracy dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający 

na 11 listopada 2017 roku. 

· Wprowadzenie procedury postępowania w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody 
na szkodę zakładu. 

· Ustalenie dnia wolnego od pracy dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający 
na 6 stycznia 2018 roku. 

 

Pozostałe zarządzenia dotyczyły bieżącej działalności finansowej i majątkowej zakładu i obejmowały: 
· Zatwierdzenia planu finansowego ZGK na 2017 rok. 

· Wprowadzenia bieżących zmian w planie finansowym zakładu w trakcie roku. 
· Przeniesienie między paragrafami kosztów nie wymagających zmian planu finansowego 

zakładu. 
· Ustalenia współczynnika do obliczania podatku VAT podlegającego odliczeniu od zakupów 

realizowanych w zakładzie. 
· Likwidację zbędnych lub zużytych składników majątkowych w zakładzie. 
· Przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w zakładzie. 
· Ustalenia wysokości zakładowego funduszu nagród w 2017 roku. 
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· Zatwierdzenia planu finansowego ZGK na 2018 rok. 

 

5. STAN ZATRUDNIENIA 

Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektor. Stosunek pracy z pracownikami Zakładu 
nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę. Pracownicy Zakładu wynagradzani są w oparciu  
o wewnętrzny regulamin wynagradzania oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie. W 2017 roku 

zatrudnienie przedstawiało się następująco ( stan na 31.12.2017 roku ): 

· Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony – finansowanie ze środków 
własnych Zakładu – 10 osób – 10,5 etatu 

· Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony – finansowanie ze środków własnych 
Zakładu – 2 osoby – 1,25 etatu  

· Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony – współfinansowanie ze środków 
Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 4 osoby – 4 etaty. Ilość osób zatrudnionych na umowę o 
pracę na czas określony – współfinansowanie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 
– staż - 1 osoba – 1 etat. 

· Ilość etatów obsadzonych przez osoby zatrudnione jw. - 16,75 etatu. 

W zakresie zatrudnienia Zakład aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu.  
W ramach współpracy zatrudniane są osoby, których koszt zatrudnienia jest współfinansowany ze 

środków finansowych UP. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został wytypowany jako miejsce dla osób które zostały 
skazane przez Sąd Rejonowy w Zgierzu do świadczenia pracy nieodpłatnej. W 2017 roku, skierowanych 

zostało do naszego Zakładu 6 osób, które łącznie przepracowały 523 godziny. 

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w roku sprawozdawczym poniesiono koszty  

w kwocie 976.726,52 zł. 
Na dzień dzisiejszy należy stwierdzić, iż ilość osób zatrudnionych w zakładzie jest optymalna  
w stosunku do zadań będących do wykonania przez nasz zakład. W najbliższym czasie nie przewiduje 

się znaczących zmian w tym zakresie. 
 

6. PLAN FINANSOWY 

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym 

dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia oraz stan środków obrotowych na początek i koniec 
okresu, w ramach uchwalonego budżetu na dany rok budżetowy. Projekt planu finansowego na dany 

rok opracowuje Kierownik Zakładu wraz z Główną księgową, a po weryfikacji dokonanej przez Wójta 

Gminy i uchwaleniu budżetu Dyrektor wprowadza niezbędne poprawki i zatwierdza plan finansowy. 

Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów 
i kosztów podziałki określone w przepisach o ich klasyfikacji. 
Plan finansowy na rok 2017 zakładał przychody w kwocie 1.897.120,00 zł oraz koszty i inne obciążenia 
w wysokości 1.909.745,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane przychody wyniosły 1.868.809,53 

zł, a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje zamknęły się w kwocie 1.901.064,92 zł. Nadwyżka 
budżetowa środków obrotowych w kwocie 17.027,04 zł zostanie przekazana na rachunek budżetu 
Gminy Parzęczew w terminie przewidzianym w Uchwale Nr XXVIII/244/16 Rady Gminy  

w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

7. UDZIELONE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 

Odbiorcy w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej zwracają się z wnioskami o udzielenie 
ulg w spłacie należności w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty lub 
umorzenia, co przeprowadzamy zgodnie z Uchwałą Nr L/395/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 14 

sierpnia 2014 r. Na podstawie jej zapisów Dyrektor Zakładu posiada kompetencje do umarzania 
należności od odbiorców usług komunalnych do wysokości 500,00 zł, rozkładania na raty należności 
do wysokości 2.000,00 zł oraz odraczania terminu zapłaty.  
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W 2017 roku zostały udzielone następujące ulgi: 
· umorzenia – dla 6 osób fizycznych na łączną kwotę 1.187,42 zł, 
· odroczenie terminu płatności – dla 3 osób fizycznych na kwotę należności 153,06 zł, 
· rozłożenia na raty – dla 8 osób fizycznych na łączną kwotę należności 6.819,55 zł. 

 

8. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI, WINDYKACJA 

Istotnym problemem w prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu jest nieterminowe regulowanie 
należności przez część odbiorców. Położenie szczególnego nacisku na monitorowanie ściągalności 
należności i ich egzekwowanie w różnych formach prowadzonej windykacji wewnętrznej, prowadzi do 

poprawy płynności finansowej i kwoty należności wymagalnych na poziomie 37.034,11 zł na dzień 31 
grudnia 2017 r. W przypadku uporczywych dłużników, co do których nieskuteczna jest windykacja 
wewnętrzna, dochodzimy należności na drodze sądowej. Należy stwierdzić, iż w chwili obecnej 
działania zakładu w tym obszarze są skuteczne i doprowadziły do obniżenia powyższego problemu do 
wielkości akceptowalnej. 
 

9. ZAWARTE UMOWY DZIERŻAWY 

W 2017 roku zakład zawarł następujące umowy dzierżawy terenu i obiektów będących w jego zarządzie: 
· PKS Łęczyca  – dzierżawa części terenu utwardzonego zakładu dla potrzeb parkowania 

autobusów,  
· Skup Złomu Metali Kolorowych i Złomu Stalowego Jan Stańczyk - umowa dzierżawy 40,0 m2 

placu zakładu. 
W 2017 roku została rozwiązana umowa z  firmą INM dotycząca dzierżawy powierzchni dachowej dla 

potrzeb zamontowania masztu internetowego. 

 

10. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Źródłem wody pitnej dla Gminy Parzęczew są ujęcia wód podziemnych. Wody te poddawane są 
uzdatnianiu a następnie tłoczone do sieci rozdzielczej. Teren gminy zaopatruje woda pochodząca z ujęć 
w miejscowościach: Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła oraz Parzęczew. Dodatkowo gminny układ 
sieci wodociągowej jest zasilany poprzez wodę zakupywaną z OPK w Ozorkowie. W ramach swojej 
działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie prowadzi sprzedaż wody na teren Gminy 
Wartkowice, Gminy Ozorków oraz Gminy Zgierz. Poza system wodociągów gminnych, w oparciu  
o własne studnie głębinowe zaopatrują się w wodę obiekty Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, 

w tym osiedle wojskowe, kompleks koszarowy i lotnisko wojskowe. Na koniec 2017 roku, system sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Parzęczew wynosił 144,2 km i podłączonych do niej                                       
było 1.737 odbiorców. Ponadto Zakład administruje na terenie Gminy Ozorków 32,0 km sieci 

wodociągowej gdzie obsługuje 358 odbiorców.  Długość sieci wodociągowej ulega systematycznemu 
wzrostowi poprzez rozbudowę nowych odcinków, wykonywanych na zlecenie Gminy Parzęczew. 
Taryfowa cena wody na obszarze działania Zakładu w 2017 roku kształtowała się w wysokości netto 
2,81 zł/m3 do dnia 30 czerwca 2017 roku. Od dnia 1 lipca 2017 roku została wprowadzona nowa taryfa 
z okresem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2018 roku. W nowej taryfie wprowadzono trzy grupy 

taryfowe odbiorców.  
 

Cena netto wody w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: 
· Grupa taryfowa 1 ( teren gminy Parzęczew )  – 2,77 zł/m3 

· Grupa taryfowa 2 ( teren gminy Ozorków )   – 2,85 zł/m3 

· Grupa taryfowa 3 ( Kowalewice, Konstantki, Bibianów ) – 3,05 zł/m3 

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 777.756,82 zł (słownie złotych: 
siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 82/100). Poniesione koszty 

bezpośrednie stanowią kwotę 776.257,73 zł, a nie stanowiące kosztów wydatki inwestycyjne wyniosły 
9.882,41 zł, czyli łącznie wydatkowano 786.140,14 zł (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy sto czterdzieści 14/100). 
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11. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI I SIECI KANALIZACYJNYCH 

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanych w miejscowościach Chociszew, Parzęczew ulica Kątna, Parzęczew, ulica                   
Ozorkowska 14. Z pozostałych terenów nieskanalizowanych ścieki sanitarne są oczyszczane poprzez 
przydomowe oczyszczalnie ścieków lub wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków 
w Parzęczewie. Na koniec 2017 roku, system sieci kanalizacji sanitarnej na terenie  miejscowości 

Parzęczew wynosił 5,9 km oraz 190 szt. przyłączy i korzysta z niego 212 odbiorców ( dane wg. 

inwentaryzacji własnej Zakładu ). Oprócz tego układu funkcjonują: system sieci kanalizacji sanitarnej 

z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz 
system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący szkołę podstawową i czterech 
odbiorców w miejscowości Chociszew. Taryfowa cena odbioru ścieków na obszarze działania Zakładu 
w 2017 roku kształtowała się w wysokości netto 6,66 zł/m3 do dnia 30 czerwca 2017 roku. Od dnia 1 

lipca 2017 roku została wprowadzona nowa taryfa z okresem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2018 
roku. Obowiązująca cena netto to kwota  6,63 zł/m3. 

Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 151.802,84 zł (słownie złotych: sto 
pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwa 84/100). Poniesione koszty bezpośrednie stanowią kwotę 
183.244,84 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery 84/100).  

 

12. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY CIEPŁA 

Zakład świadczy usługi związane z produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła na terenie miejscowości 
Parzęczew. Ciepło produkowane jest z kotłowni podstawowej na zrębki o mocy 750 KW, oraz kotłowni 
olejowej, awaryjno-szczytowej o mocy 1.350 KW. Ciepło dostarczane jest do następujących 
odbiorców: 
· Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Parzęczewie – ciepło do celów co i cwu. 
· Urzędu Gminy w Parzęczewie – ciepło do celów co. 
· Odbiorców w budynku Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie – ciepło do celów co. 
· Dwóch budynków wielorodzinnych Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdujące się  

w Parzęczewie przy ulicy Parkowej – ciepło do celów co i cwu. 
· Budynku wielorodzinnego - komunalnego w Parzęczewie, ul. Południowa 3 – ciepło do celów co. 

W 2017 roku Zakład dokonał sprzedaży ciepła dla swoich odbiorców w łącznej ilości 5.771 GJ. 

Taryfowa cena ciepła wynosiła netto odpowiednio: 53,48 zł/GJ za ciepło zużyte oraz 16.975,58 

zł/MW/miesiąc za moc zamówioną.  
Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 529.272,52 zł (słownie złotych: pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 52/100). Poniesione koszty bezpośrednie 

stanowią kwotę 497.455,79 zł, (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt pięć 79/100). Do obniżenia kosztów produkcji ciepła o 21.657,15 zł przyczyniło się  
pozyskiwanie zrębek z własnej produkcji. 
 

13. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LOKALI MIESZKALNYCH 

Zakład zajmuje się administrowaniem lokali komunalnych będących w zasobach Gminy Parzęczew. 
Są to odpowiednio ( stan na 31.12.2017 roku ): 

· Lokale komunalne w budynku wielorodzinnym przy ulicy Południowej 3 w Parzęczewie                   
– 3 lokale o łącznej powierzchni 169,5 m2. Całym obiektem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa 

„Południowa 3”. Łączna ilość lokali w budynku 18. Ilość lokali wykupionych 15 sztuk – 83%. 

· Lokal komunalny w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ozorkowskiej 26 w Parzęczewie             – 

1 lokal o łącznej powierzchni 70,6 m2. Całym obiektem zarządza Zakład. 
· Lokal komunalny w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ozorkowskiej 28 w Parzęczewie             – 

1 lokal o łącznej powierzchni 40,1 m2. Całym obiektem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa 
„Piaskowice„ 

W IV kwartale 2017 r. zostało wykupionych przez dotychczasowych najemców 6 lokali mieszkalnych 
w bloku komunalnym przy ul. Południowej 3. Tym samym w gminnym zasobie mieszkaniowym w tej 
lokalizacji pozostały 3 lokale wskazane powyżej. W czerwcu ubiegłego roku, został wyłączony  
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z gminnego zasobu mieszkaniowego także lokal znajdujący się w budynku szkolnym,  Chociszew 40. 

Lokator został przekwaterowany do lokalu nr 16, w bloku mieszkalnym przy ulicy Południowej 3. 
Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 14.297,13 zł (słownie złotych: 
czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 13/100). Poniesione koszty wynoszą 25.899,66 

zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 66/100). 

Najistotniejszą pozycję po stronie kosztowej stanowi remont konieczny do przeprowadzenia w lokalu 

16 w wyniku zdarzenia losowego mającego miejsce w grudniu roku 2016.  
 

14. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie świadczy usługi związane z wywozem nieczystości 
płynnych z szamb oraz oczyszczalni przydomowych, na terenie gminy Parzęczew. Zakład dysponuje 

nowoczesnym sprzętem oraz doświadczonymi operatorami. Maksymalna ilość ścieków jaką jesteśmy 
w stanie odebrać jednorazowo wynosi 6,0 m3. W 2017 roku Zakład odebrał 370 m3 nieczystości od 175 

odbiorców. 
Przychody z tej działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 14.920,00 zł (słownie złotych: 
czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100). Poniesione koszty stanowią kwotę 24.828,50 zł 
(słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem 50/100).  

 

15. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU 

W ramach prowadzonej działalności Zakład świadczy również dodatkowe usługi komunalne dla Gminy 

Parzęczew oraz mieszkańców. Są to: 
· Wynajem sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Zakładu. 
· Zrębkowanie materiału z wycinek - Zakład dysponuje rębakiem przewoźnym, przystosowanym 

do rozdrabniania materiału drzewnego. Dysponujemy dwoma ciągnikami oraz dwoma 
przyczepami przystosowanymi do transportu zrębek. Ponadto posiadamy doświadczonych 
operatorów tego sprzętu. W tym zakresie proponujemy usługę polegającą na rozdrobnieniu, 
odbiorze i uporządkowaniu terenu po wycinkach.  

· Wykaszanie terenów zielonych - Zakład dysponuje nowoczesnym ciągnikiem wraz z kosiarką 

bijakową. Jesteśmy gotowi do wykonania usługi związanej z wykaszaniem działek oraz innych 
terenów zielonych. W 2017 roku, na zlecenie Gminy Parzęczew zostały wykoszone pobocza dróg 
gminnych w zakresie zgodnym ze zleceniem. Wykaszanie prowadzone było dwukrotnie w 
sezonie letnim i jesiennym na długości ok. 82,5 km ( 165 km poboczy ). 

· Równanie nawierzchni dróg gminnych - Zakład posiada równiarkę ciągnikową wraz z broną 
dwupolową, przeznaczoną do równania nawierzchni dróg gminnych. W 2017 roku, na zlecenie 

Gminy Parzęczew zostały równane nawierzchni dróg gminnych w zakresie zgodnym ze 

zleceniem. Równiarka pracowała 111,5 godziny na drogach gminnych. 

· Budowa przyłączy wod-kan - Zakład posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą 
oraz magazyn części, dlatego szybko i sprawnie wykonujemy każde przyłącze wodociągowe  
i kanalizacyjne w oparciu o projekt techniczny inwestora.  

Przychody z powyższych rodzajów działalności w roku sprawozdawczym wyniosły 281.557,23 zł 
(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 23/100). Poniesione 

koszty zamknęły się kwotą 297.742,38 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 
siedemset czterdzieści dwa 38/100). 

 

16. INWESTYCJE I MODERNIZACJE WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej  w Parzęczewie zrealizował następujące inwestycje  

i działania modernizacyjne ze środków własnych: 

· Zakup samochodu dostawczego.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, dokonuje 
sukcesywnej wymiany sprzętu służącego do prowadzenia działalności podstawowej. W miesiącu 
październiku 2017 roku., został zastąpiony wysłużony samochód dostawczy marki Lublin, na 
„nowy” (używany), samochód marki Volkswagen Transporter 1.9 TDI bez DPF, 3-osobowy, 

przebieg 128 tys. km, rok produkcji 2007, po remoncie oraz z wyposażeniem dodatkowym.  
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W ramach remontu samochodu zostały wykonane: poprawki blacharsko-lakiernicze, mycie                    

i polerowanie, wymiana rozrządu, wymiana oleju, wymiana filtrów, sprawdzenie sprzęgła, 

sprawdzenie układu hamulcowego, sprawdzenie układu kierowniczego oraz montaż haka 
holowniczego. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 27.632,80 zł. 

· Zakup sprężarki  - W 2017 roku została zakupiona sprężarka typu Wan-E, dla potrzeb 

prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. 
Koszt zakupu sprężarki wyniósł 4.938,60 zł. 

· Zakup stacji do tankowania paliwa. Zakład posiada własną stacje paliw, przystosowaną do 
tankowania sprzętu będącego w naszej dyspozycji. Istniejąca stacja, nie spełniała wszystkich 
obowiązujących wymogów w zakresie tego typu obiektów. W październiku 2017 roku został 
zakupiony zbiornik na paliwo ELDPS 1500 wraz z osprzętem i nowoczesnym układem 
pomiarowym. Koszt zakupu zbiornika wyniósł netto 6.506,00 zł. 

· Zamrażarka do rur. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie podejmuje wiele działań 
zmierzających do podnoszenia jakości usług związanych ze swoją działalnością. Jednym z takich 

kierunków jest ciągłe inwestowanie w nowy sprzęt. W 2017 roku została zakupiona zamrażarka 
do rur. Jest to kompaktowe urządzenie zamrażające przeznaczone do zamrażania rur 
miedzianych, stalowych oraz PE o średnicach do 2 cali. Powyższe urządzenie będzie 
wykorzystywane przy usuwaniu awarii w instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania  
i pozwoli na skrócenie czasu wyłączenia danej instalacji z użytkowania. Wartość zakupu to 
kwota 4.391,00 zł. 

 

17. INWESTYCJE I MODERNIZACJE WYKONANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował następujące inwestycje              
i działania modernizacyjne ze środków dotacji celowych z budżetu Gminy Parzęczew: 

· Zakup równiarki drogowej – W miesiącu lipcu 2017 roku, został zakupiony nowy sprzęt 
specjalistyczny do prac drogowych. Jest to równiarka drogowa oraz brona dwupolowa. 

Urządzenie jest wykorzystywane dla potrzeb równania dróg gminnych na terenie Gminy 
Parzęczew. Koszt zakupu stanowi kwota brutto 21.255,50 zł. Zakup został sfinansowany  
z dotacji Gminy Parzęczew w kwocie 20.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 
1.255,50 zł. 

· Modernizacja budynków SUW. W bieżącym roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Parzęczewie wykonał kolejny etap modernizacji budynków stacji uzdatniania wody. W ramach 

tegorocznych działań wykonano prace na następujących obiektach: SUW Orła – Docieplenie 

budynku stacji, SUW Chrząstów Wielki – Docieplenie budynku stacji, SUW Ignacew 

Folwarczny – Opaska wokół budynku stacji. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 
46.487,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej Gminy Parzęczew. 

· Modernizacja dachu na budynku komunalnym – Na początku września 2017 roku, zostały 
zakończone prace związane z modernizacją pokrycia dachowego na budynku komunalnym w 
Parzęczewie, ul. Ozorkowska 26. W ramach prac wykonano: Demontaż istniejącego pokrycia 
dachowego z dachówki ceramicznej, demontaż istniejących obróbek blacharskich i orynnowania, 

remont istniejącej więźby dachowej, nowe pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorze 
grafitowym na powierzchni ok. 100 m2. Zamontowano wyłaz dachowy wraz z ławą kominiarską, 
obróbki blacharskie, orynnowanie, oraz naprawiono i pomalowano szczyt budynku ponad 

modernizowanym dachem. Koszt całości prac zamknął się kwotą 20.015,00 zł pochodzącą z 

dotacji celowej Gminy Parzęczew. 
· Modernizacja lokalu mieszkalnego w  budynku komunalnym – Zgodnie z decyzją Wójta Gminy 

Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał modernizację i remont 

kapitalny lokalu mieszkalnego znajdującego się w Parzęczewie, ul. Południowa 3/16. Lokal został 
zniszczony w wyniku pożaru. W ramach prowadzonych robót modernizacyjnych została 
wymieniona instalacja elektryczna oraz uszkodzone okno, drzwi wewnętrznych i zewnętrzne, 

oraz instalacja sanitarna. Prace remontowe zrealizowane były zakresie podłóg, sufitów i ścian. 
Prace realizowane były przez pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie. Zakupy materiałowe 



 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

do prac remontowych realizował nasz zakład. Całkowity koszt przeprowadzonych prac kwota 

23.900,00 zł. Środki w wysokości 9.985,00 zł pochodziły z dotacji celowej Gminy Parzęczew. 
Różnica w wysokości 13.915,00 zł została pokryta ze środków własnych zakładu. 
 

18. WAŻNIEJSZE REMONTY I DZIAŁANIA WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

W ramach środków własnych, zostały wykonane następujące ważniejsze remonty: 
· Instalacja alarmowa w obiektach. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał  

w roku bieżącym prace związane z zabezpieczeniem swoich obiektów przed kradzieżą  
i włamaniem. Wykonano instalację alarmową z powiadomieniem do firmy ochroniarskiej w 
budynkach SUW Ignacew Folwarczny, SUW Orła, SUW Chrząstów Wielki, SUW Parzęczew, oraz 
Oczyszczalni Ścieków w Parzęczewie. Na dzień dzisiejszy, wszystkie obiekty będące w naszym 
administrowaniu zostały wyposażone w instalację alarmową z bezpośrednim powiadomieniem do 
firmy ochroniarskiej. Całość prac została wykonana z środków własnych zakładu. Wartość robót 
to kwota 13.660,00 zł. Całość pokryto ze środków własnych Zakładu. 

· Remont dachu – oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie. W listopadzie 2017 roku, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał remont pokrycia dachowego na budynku 
techniczno-socjalnym oczyszczalni ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16. Zakres wykonanych 
robót obejmował: demontaż istniejącego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego, remont 

istniejącej więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego oraz 
remont istniejących obróbek blacharskich. Wartość prac wraz z nadzorem zamknęła się kwotą 
8.090,00 zł. Całość pokryto ze środków własnych Zakładu. 

· Urządzenie terenów zielonych na terenie zakładu. W miesiącu lipcu 2017 roku, zostało 
wykonane nowe zagospodarowanie terenów zielonych wokół siedziby Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5. Projektem objęte było wykonanie nowych nasadzeń 

krzewami i roślinami ozdobnymi na łącznej powierzchni 65,0 m2. Wartość robót to kwota 
2.970,00 zł. Całość pokryto ze środków własnych Zakładu. 

· Zagospodarowanie terenu wokół kotłowni komunalnej. W maju 2017 roku, przystąpiliśmy do 
zagospodarowania terenu wokół nowo wybudowanej kotłowni komunalnej w Parzęczewie. Został 
założony nowy trawnik na powierzchni ok. 1500 m2 oraz wykonano nasadzenia świerkiem 
serbskim w ilości 60 szt. Sadzonki zostały przekazane przez Urząd Gminy w Parzęczewie. 
Wartość robót to kwota 4.615,00 zł. Całość pokryto ze środków własnych Zakładu. 

· Remont budynku SUW Ignacew Folwarczny. W październiku 2016 roku rozpoczęto remont 
elewacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. W ramach zadania w 

2016 roku, wykonano I etap działania polegający na naprawie elewacji budynku, jej dociepleniu 
oraz wymianie okien. Etap II działania związany z malowaniem elewacji został zakończony w 
pierwszych tygodniach marca 2017 r. i wyniósł 13.313,00 zł. Całkowita wartość robót 
remontowych to kwota 63.953,00 zł. Całość nakładów została pokryta ze środków własnych 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.. 

· Wymiana centrali telefonicznej w siedzibie zakładu. W 2017 roku została wykonana wymiana 

starej centrali telefonicznej. Wartość robót to kwota 1.340,00 zł. Całość pokryto ze środków 
własnych Zakładu. 
 

19. ZAKUP SPRZĘTU Z ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU 

Mając na uwagę podnoszenie jakości oraz skuteczności usług z zakresu wodociągów i kanalizacji 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dokonuje sukcesywnych zakupów 
sprzętu specjalistycznego, niezbędnego dla bieżącej działalności zakładu. 

 

20. BUDOWA SANITARNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE GMINY 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonuje budowę nowych odcinków sieci 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Nowe sieci budowane są w miejscach 
planowanej budowy budynków mieszkalnych lub całych osiedli. Takie działanie ma na calu stworzeniu 
przez Gminę Parzęczew i nasz Zakład możliwości zapewnienia dostawy wody dla przyszłych 
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odbiorców. Całość prac realizowana jest z wykorzystaniem pracowników i sprzętu będącego w 
dyspozycji naszego Zakładu. Budowa odbywa się na zlecenie i jest finansowana w całości ze środków 
budżetowych Gminy Parzęczew. W 2017 roku udało się wykonać następujące odcinki: 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Różyce Żmijowe, gmina Parzęczew 

o długości ok. 245,7 m. Wartość robót brutto 20.500,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Piaskowice, gmina Parzęczew o 

długości ok. 66,1 m. Wartość robót brutto 8.300,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Orła, gmina Parzęczew o długości 

ok. 123,6 m. Wartość robót brutto 10.300,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Wytrzyszczki, gmina Parzęczew o 

długości ok. 82,2 m. Wartość robót brutto 10.500,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Bibianów, gmina Parzęczew o 

długości ok. 86,0 m. Wartość robót brutto 6.000,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Pustkowa Góra, gmina Parzęczew o 

długości ok. 147,0 m. Wartość robót brutto 15.400,00 zł. 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 110 PVC w miejscowości Sokola Góra, gmina Parzęczew o 

długości ok. 244,5 m. Wartość robót brutto 18.000,00 zł. 
 

W III kwartale 2017 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie podmiotu 

prywatnego wykonał montaż z materiału powierzonego odcinka sieci wodociągowej Dn 110 PCW 
o długości L= 222,0 mb. ( dwa hydranty p-poż Dn 80 nadziemne, jeden hydrant p-poż Dn 80 

podziemny ), oraz odcinka przyłącza wodociągowego Dn 63 PE o długości L= 70,0 mb. Roboty 

prowadzone były w Parzęczewie, ul. Rocha. Wartość wykonanych robót netto, to kwota 

25.900,00 zł. 
 

21. BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU 

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 proponujemy usługę kompleksową z opracowaniem projektu budowlanego. W 2017 roku 

zrealizowano na zlecenie inwestorów prywatnych: 

· Przyłącza wodociągowe – Gmina Parzęczew   - 27 sztuk 

· Przyłącza wodociągowe – Gmina Ozorków   -   3 sztuki 

· Przyłącza kanalizacji sanitarnej – Gmina Parzęczew  -   2 sztuki 

 

22. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZAKŁADU 

W 2017 roku podjęto i wykonano następujące działania, mające na celu poprawę jego funkcjonowania: 
· Płatność kartą. Mając na uwadze usprawnienie obsługi naszych klientów, w 2017 roku, w kasie 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został zainstalowany terminal do regulowania 
należności za pomocą kart płatniczych. Wpłaty za usługi świadczone przez nasz zakład, mogą być 
regulowane przy użyciu kart płatniczych. 

· Wymiana wodomierzy. W ramach bieżącej działalności prowadzona jest wymiana układów 
pomiarowych u odbiorców prywatnych. W 2016 roku dokonano wymiany: 

Ø Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze tradycyjne - 122 sztuki 

Ø Wodomierzy tradycyjnych na wodomierze radiowe - 130 sztuk 

Całość prac wykonana została przez pracowników naszego Zakładu.  
· Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń. Zakład prowadzi bieżąca konserwację sieci i urządzeń 

będących w jego administrowaniu. Powyższe działanie ma na celu niezawodne świadczenie 
naszych usług. 

· Wymiana oprogramowania. W ramach rozłożonej na lata 2015-2017 wymiany oprogramowania 

w roku 2017 zakupiono ostatni program stanowiący zintegrowanie aplikacji Rejestr VAT i Budżet 
zakupionych w latach ubiegłych oraz dokupiono 3 dostępy jedno-stanowiskowe do systemów: 
Woda, Budżet i Rejestr VAT. Poniesione wydatki wyniosły 3.050,00 zł. 



 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

ul. Południowa, 95-045 Parzęczew 

NIP 732-00-18-353, REGON 470041377 

tel: 42-728-60-50, fax: 42-718-60-40 

 

23. OPRACOWANIA KONCEPCYJNE - PROJEKTY 

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie podjął decyzję o przystąpieniu do 
opracowania dokumentacji budowlanej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Ignacew Folwarczny. Konieczność modernizacji stacji wynika z faktu, iż następuje sukcesywna 
rozbudowa sieci wodociągowej a tym samym zwiększa się ilość odbiorców oraz ilość pobieranej wody. 
Przetarg na wyłonię wykonawcy prac projektowych został ogłoszony w 2017 roku. W styczniu 2018 
roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie 

mapy do celów projektowych dla terenu objętego inwestycją, wykonanie badań geologicznych (min. 
jeden odwiert w miejscu posadowienia zbiornika), opracowanie pełnobranżowej dokumentacji 
budowlanej dla zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody, wykonanie operatu wodnoprawnego w 

zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzenia wód popłucznych, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. 
Termin sporządzenia dokumentacji został ustalony na 30 czerwca 2018 roku. Wartość umowna prac 
projektowych, to kwota netto 39.800,00 zł. 
 

24. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

W 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie był kontrolowany przez następujące 

jednostki zewnętrzne: 
· WIOŚ - W miesiącu wrześniu 2017 roku odbyła się kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Parzęczewie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Przedmiotem kontroli 
było przestrzeganie przepisów i wydanych decyzji w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz 
odprowadzania ścieków. Wyniki kontroli są pozytywne. Nie stwierdzono zaniedbań i uchybień. 

· Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu – Produkcja i jakość wody jest 
cyklicznie kontrolowana przez tę jednostkę. W 2017 roku, nie stwierdzono przekroczeń w tym 
zakresie. 

· Urząd Gminy w Parzęczewie – Nadzór bieżący nad działalnością wykonywany przez Wójta 
Gminy Parzęczew oraz właściwych pracowników Urzędu. 

· Rada Gminy w Parzęczewie – Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności w dniu 13 
kwietnia 2017 roku.  

 

25. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami zewnętrznymi a w szczególności Wójtem Gminy Parzęczew, 
Gminą Parzęczew oraz Radą Gminy w Parzęczewie przebiegała prawidłowo . 
 

26. INFORMACJE POZOSTAŁE 

· W miesiącu czerwcu 2017 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obchodził okrągły 
jubileusz 25-lecia swojej działalności. 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. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej. Jednostka 

była i jest zakładem budżetowym. W tym miejscu warto przypomnieć osoby które w okresie tej 
działalności pełnili funkcję Dyrektora jednostki. Są to odpowiednio: Pan Wojciech Zieliński – 

1992.09.28 – 1996.06.15, Pan Jarosław Eljasik – 1996.04.01 – 1996.07.31 – p.o. Dyrektora – 

1996.08.01 – 2003.03.07, Pan Zbigniew Winiarski – 2003.03.17 – 2009.09.30, Pan Jacek Pietrzak 

– 2009.11.01 – 2015.04.30 oraz Pan Robert Małolepszy – od 2015.03.10. Przez lata swojej 

działalności Zakład sukcesywnie się rozwijał, dostosowując strukturę działania do aktualnych 
potrzeb oraz oczekiwań odbiorców. 

· Gwałtowne wichury jakie przeszły w dniu 2 marca 2017 roku, spowodowały uszkodzenia wiaty na 
zrębki na kotłowni komunalnej. Obiekt był ubezpieczony. Procedury związane z ustaleniem 

wysokości odszkodowania troszeczkę trwały, ale już udało się je zakończyć i pieniądze wpłynęły 
na konto Zakładu w 2017 roku. Naprawa została wykonana i szkoda usunięta. 
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· W 2017 roku zostały wykonane nowe operaty wodno-prawne i uzyskano pozwolenia wodno-

prawne dla następującej działalności zakładu: 
a) na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, 

gmina Parzęczew. 

b) na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Parzęczewie, ul. 
Kątna 16. 

 

27. PODSUMOWANIE 

Na chwilę obecną należy stwierdzić, że kondycja finansowa Zakładu jest dobra. Wszystkie 

zobowiązania z tytułu należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

zobowiązania wobec pracowników 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 zadań 
inwestycyjnych ze środków własnych. 
 

Podsumowując działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, należy stwierdzić, iż 
największym problemem, z którym Zakład musiał się zmierzyć w 2017 r. była obowiązkowa 
centralizacja w obrocie VAT. Poza zmianami technicznymi i organizacyjnymi najpoważniejszym 

skutkiem dla Zakładu była konieczność zastosowania prewspółczynnika do odliczenia podatku od 
towarów i usług. Zakład poniósł z tego tytułu zwiększone koszty zakupów środków trwałych, 
materiałów i usług w wysokości 45.106,00 zł, stanowiące podatek VAT z faktur zakupowych 

niepodlegający odliczeniu. Podjęte działania w postaci skrupulatnej kontroli dokonywanych wydatków 

zapewniły zachowanie płynności finansowej i nie dopuściły do powstania zobowiązań wymagalnych. 
 

Misją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pozostaje dalsze Podnoszenie jakości 
świadczonych usług dla odbiorców oraz dbałość o ich maksymalne zadowolenie z obsługi. 
 

Ważnym wyzwaniem, stojącym przed naszym zakładem w 2018 roku, będzie nowa procedura dotycząca 
systemu wprowadzania i uchwalania taryf na wodę i ścieki. Mimo iż, nowe taryfy muszą zostać złożone 
do 12 marca br., do chwili obecnej brak jest przepisów wykonawczych w tym zakresie. Nowe formy 

opłat jakie ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwa wodociągowe, spowodują w naszym przypadku 
wzrost opłat środowiskowych z kwoty ok 30.000,00 zł do ok. 60.000,00 zł. To wszystko powoduję, iż 
zapowiadający się 2018 rok, będzie wymagającym okresem w funkcjonowaniu zakładu. 
 

Składając niniejsze sprawozdanie, zwracam się jednocześnie z wnioskiem do Rady Gminy i Wójta 
Gminy Parzęczew o rozważenie możliwości przyznania dla naszego zakładu dotacji celowej                        
w wysokości planowanej nadwyżki budżetowej tj. kwocie 17.027,04 zł, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego, związanego z opracowaniem dokumentacji budowlanej 
na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. Pozytywna 

decyzja w tym zakresie, pozwoli nam w sprawny sposób zrealizować plany zakładu na 2018 rok. 
 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

                  Robert Małolepszy 
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UZUPEŁNIENIE INFORMACJI 

 
  

O DZIAŁALNOŚCI  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

W PARZĘCZEWIE 

 

 

w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował: 

Robert Małolepszy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parzęczew, dnia 22 lutego 2018 r. 
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Punkt 6. Informacji w związku ze złożeniem w dniu 19.02.2018 r. korekty sprawozdania Rb-30S oraz 

uzupełnieniem tej części o dane dotyczące środków obrotowych otrzymuje następujące brzmienie: 
 

6. PLAN FINANSOWY 

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym 

dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia oraz stan środków obrotowych na początek i koniec 

okresu, w ramach uchwalonego budżetu na dany rok budżetowy. Projekt planu finansowego na dany rok 

opracowuje Kierownik Zakładu wraz z Główną księgową, a po weryfikacji dokonanej przez Wójta Gminy 

i uchwaleniu budżetu Dyrektor wprowadza niezbędne poprawki i zatwierdza plan finansowy. Zakład 

stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów  

i kosztów podziałki określone w przepisach o ich klasyfikacji. 

Plan finansowy na rok 2017 zakładał przychody w kwocie 1.897.120,00 zł, stan środków obrotowych na 

początek roku 151.790,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 1.909.745,00 zł, przy stanie 

środków obrotowych na koniec roku na poziomie 139.165,00 zł. W ciągu roku plan finansowy został 

zwiększony poprzez Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/317/17 i XXXVII/318/17 po stronie przychodów 

i kosztów o kwotę 23.762,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonane przychody wyniosły 1.868.809,53 

zł, stan środków obrotowych a poniesione koszty i zrealizowane inwestycje zamknęły się w kwocie 

1.901.072,97 zł, przy stanie środków obrotowych na koniec roku w wysokości 175.249,92 zł. Nadwyżka 

budżetowa środków obrotowych w kwocie 17.027,04 zł zostanie przekazana na rachunek budżetu Gminy 

Parzęczew w terminie przewidzianym w Uchwale Nr XXVIII/244/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 

29 grudnia 2016 r. 

 
 

Plan finansowy na dzień 01.01.2017 r. 
 

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

Planowane 

przychody 

Razem Planowane 

koszty 

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

Razem 

 

151 790,00 
 

1 897 120,00 
 

2 048 910,00 
 

1 909 745,00 
 

139 165,00 
 

2 048 910,00 
 

 

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2017 r. 
 

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

Planowane 

przychody 

Razem Planowane 

koszty 

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

Razem 

 

151 790,00 
 

1 920 882,04 
 

2 072 672,04 
 

1 933 507,04 
 

139 165,00 
 

2 072 672,04 
 

 

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017 r. 
 

Stan środków 

obrotowych na 

początek roku 

 

Zrealizowane 

przychody 

Równowartość 

odpisów 

amortyzacyjnych 

Inne 

zwiększenia 

Razem 

 

208 294,47 
 

1 868 809,53 
 

513 863,37 
 

27 185,76 
 

2 618 153,13 

Stan środków 

obrotowych na 

koniec roku 

Poniesione koszty i 

inwestycje ze 

środków własnych 

Odpisy 

amortyzacyjne 

Inne 

zmniejszenia 

Nadwyżka 

budżetowa 

Razem 

 

175 249,92 
 

1 901 072,97 
 

513 863,37 
 

10 939,83 
 

17 027,04 
 

2 618 153,13 
 

 

Pozostałe informacje w punktach od 1. do 5. oraz od 7. do 27. pozostają bez zmian. 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

                  Robert Małolepszy 
 


