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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. 
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. Poza podstawowym obszarem 

działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem 

międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia                
30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego                  

1997 roku. 

 

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH INWESTYCJACH, MODERNIZACJACH                          

I WAŻNIEJSZYCH REMONTACH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

INWESTYCJE I MODERNIZACJE WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU 

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.  
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 
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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. 

 

W I kwartale 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej  w Parzęczewie zrealizował następujące 
inwestycje i działania modernizacyjne ze środków własnych: 

· Monitoring sygnalizacyjny pompowni ścieków.  Zlecono usługę polegającą na wykonaniu 
monitoringu dwóch pompowni ścieków – oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ul. 

Kątna. Zakres robót obejmował wykonanie: Dostawę i montaż oprogramowania modułu 
alarmowego z transmisją GPRS i podtrzymaniem akumulatorowym dla dwóch 
pompowni; Instalację pływakowego sygnalizatora poziomu w komorze pompowni, dla 
dwóch pompowni; Wprowadzenie i transmisję następujących sygnałów, dla każdej z 
pompowni: zanik zasilania, powrót zasilania, przekroczenie poziomu maks. w 
pompowni, zanik poziomu maks. w pompowni. Powyższe działanie ma na celu 

usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków. Wartość usługi to kwota ok. 6.800,00 zł. 
· Monitoring dozorowy terenu Zakładu.  Zlecono usługę polegającą na wykonaniu 

monitoringu wraz z możliwością rejestracji obrazu siedziby zakładu ZGK w Parzęczewie, 
95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5. Powyższe działanie ma na celu zabezpieczenie 

mienia będącego w dyspozycji zakładu. Wartość usługi to kwota ok. 4.300,00 zł. 
 

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 
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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 
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. 

 

W I kwartale 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej  w Parzęczewie nie realizował działań z tego 
źródła finansowania. 

 

WAŻNIEJSZE REMONTY I DZIAŁANIA WYKONANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

W 2017 roku, 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. 

 

W I kwartale 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej  w Parzęczewie nie realizował działań z tego 
obszaru. 
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BUDOWA SANTARNEJ 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 
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. 
 
W I kwartale 2018 roku wykonano następujące odcinki: 
· Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 110 PVC w miejscowości Parzęczew, ul. Parkowa, gmina 

Parzęczew o długości ok. 48,5 m. Działki nr 465/3; 465/. Wartość robót brutto 8.000,00 zł. 
 

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: 

· Przyłącza wodociągowe – Gmina Parzęczew   - 27 sztuk 

· Przyłącza wodociągowe – Gmina Ozorków   -   3 sztuki 

· Przyłącza kanalizacji sanitarnej – Gmina Parzęczew  -   2 sztuki 

 

W I kwartale 2018 roku wykonano: 

Na zlecenie Gminy Parzęczew: 
· Przyłącze wodociągowe w miejscowości Mrożewice, gmina Parzęczew. Wartość robót brutto 

3.850,00 zł. 
· Przyłącze wodociągowe w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew. Wartość robót 

brutto 4.500,00 zł. 
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Na zlecenie inwestorów prywatnych na terenie działania Zakładu: 
· Przyłącza wodociągowe – Gmina Parzęczew  - 4 sztuki 

 

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. 
 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZAKŁADU 

W okresie sprawozdawczym, 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 2017 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. 

 

INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH W 2018 ROKU. 

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU  
Zgodnie z przyjętym planem finansowym Zakładu, na 2018 rok zaplanowano zadania inwestycyjne i 

zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 50.500,00 zł, w tym: 

Dokumentacja projektowa SUW Ignacew Folwarczny - 43.000,00 zł. 
Zakup urządzeń na potrzeby działania zakładu  - 7.500,00 zł. 
 

REMONTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADU  
Zgodnie z przyjętym planem finansowym Zakładu, na 2018 rok zaplanowano zadania remontowe na 

łączną kwotę 45.893,40 zł. 
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BUDOWA SANTARNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE GMINY 

Planowane działania w tym zakresie, finansowane z budżetu gminy Parzęczew: 

· Zadanie Nr 1 - Wodociąg – Orła-Dz.Nr 101/38 - Dn 90 PCW, L= ok.110,0 mb. 

· Zadanie Nr 2 - Wodociąg – Orła-Dz.Nr 111/2 - Dn 90 PCW, L= ok.125,0 mb. 

· Zadanie Nr 3 - Wodociąg – Gołaszyny  - Dn 90 PCW, L= ok.145,0 mb. 

· Zadanie Nr 4 - Wodociąg – Kowalewice - Dn 90 PCW, L= ok.100,0 mb. 

· Zadanie Nr 5 - Wodociąg – Stary Chrząstów - Dn 90 PCW, L= ok.570,0 mb. 

· Zadanie Nr 6 - Wodociąg - Pustkowa Góra - Dn 90 PCW, L= ok.150,0 mb. 

· Zadanie Nr 7 - Wodociąg - Parzęczew - Dn 110 PCW, L= ok.48,5 mb. – wykonano. 

· Zadanie Nr 8 - Wodociąg – Tkaczewska Góra - Dn 90-110 PCW, L= ok.252,0 mb. 

· Przyłącze wodociągowe w miejscowości Rózyce. 
 

ZABEZPIECZENIA MIENIA. 

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 2017 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. 
· Kotłownia Komunalna, Parzęczew, ul. Południowa 5. 
· 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. 

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. 
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W okresie 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. 
 

Teren siedziby zakładu ( biurowiec oraz budynek magazynowy ) jest zabezpieczony w sposób 
prawidłowy. Całość obiektu jest ogrodzona i wyposażona w kłódki i zamki. Teren oświetlony. Budynek 
siedziby zakładu wyposażony jest w instalację alarmową z powiadomieniem do firmy ochroniarskiej. 

Teren zakładu wyposażony jest w rejestrator wizyjny z możliwością nagrywania 

 

Stacje uzdatniania wody będące w naszym administrowaniu są zabezpieczone w sposób następujący: 
· Teren poszczególnych stacji jest ogrodzony. 
· Bramy i furtki wejściowe są wyposażone w zamki lub kłódki. Wejścia są zamknięte. 
· Wejścia do stacji ( pomieszczeń technologicznych ) są wyposażone w zamki. Wejścia są 

zamknięte. 
· Otwory okienne na poziomie parteru są okratowane. 
· Wszystkie włazy do studni głębinowych wyposażone są w klapy metalowe z zamykaniem na 

kłódki. Kłódki zamknięte. 
· Teren stacji jest częściowo oświetlony. 
· Stacje wyposażone są w tablice informacyjne, zabraniające wstępu na ich teren. 
· Z częstotliwością maksimum, co dwa dni robocze dokonywana jest kontrola obiektów przez 

konserwatora zakładu. 
· Obiekty wyposażone są w instalację alarmową z powiadomieniem do firmy ochroniarskiej. 

 

Oczyszczalnie ścieków będące w naszym administrowaniu są zabezpieczone w sposób następujący: 
· Teren poszczególnych obiektów jest ogrodzony. 

· Bramy i furtki wejściowe są wyposażone w zamki lub kłódki. Wejścia są zamknięte. 
· Wejścia do budynków i obiektów oczyszczalni są wyposażone w zamki. Wejścia są zamknięte. 
· Teren oczyszczalni jest częściowo oświetlony. 
· Oczyszczalnie wyposażone są w tablice informacyjne, zabraniające wstępu na ich teren. 
· Z częstotliwością maksimum, co dwa dni robocze dokonywana jest kontrola obiektów przez 

konserwatora zakładu. 
· Oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna jest wyposażona w instalację alarmową z 

powiadomieniem do firmy ochroniarskiej. 

 

Kotłownie będące w naszym administrowaniu są zabezpieczone w sposób następujący: 
· Wejścia do obiektu są wyposażone w zamki lub kłódki. Wejścia są zamknięte. 
· Z częstotliwością maksimum, co dwa dni robocze dokonywana jest kontrola obiektu przez 

konserwatora zakładu. 
· Kotłownia komunalna jest wyposażona w instalację alarmową z powiadomieniem do firmy 

ochroniarskiej. 

 

Zakład posiada aktualną instrukcję zabezpieczenia p-poż dla wszystkich swoich obiektów. 
Zabezpieczenie, oznakowanie i wyposażenie w sprzęt ochrony p-poż jest prawidłowe i zgodne  
z instrukcją. 
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Zakład posiada wykupione polisy ubezpieczeniowe w firmach ubezpieczeniowych wg wykazu: 

 

 
 

 

 

PODSUMOWANIE 

· Realizacja zaplanowanych zadań w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo. 
 

· Zabezpieczenie mienia powierzonego w administrowanie zakładu jest prawidłowe.  
 

· 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. 

  

ZGK - Zestawienie aktualnych polis ubezpieczeniowych

L.p. przedmiot ubezpieczenia od do nr polisy rodzaj polisy kwota składki

1 przyczepka Zasław EZGUN79 12.04.2017 11.04.2018 1018739435 OC  komunikacyjne, NNW 62,00

2 ciągnik Ursus EZG79H 29.05.2017 28.05.2018 1020013836 OC  komunikacyjne, NNW 101,00

3 ciągnik Ursus EZG79H 29.05.2017 28.05.2018 1020018759 AC 725,00

4 wóz asenizacyjny EZG36XN 29.05.2017 28.05.2018 1020018821 AC, OC  komunikacyjne, NNW 273,00

5 przyczepa EZG67XN 30.05.2017 29.05.2018 1020122062 OC  komunikacyjne 80,00

6 kosiarka bijakowa 30.05.2017 29.05.2018 1020122583 od kradzieży, ognia i inn.żywiołów 229,47

7 JCB 12.06.2017 11.06.2018 1020511957 AC 693,00

8 Volkswagen T5 EZG48281 12.10.2017 11.10.2018 1023866069 AC, OC  komunikacyjne, NNW 1 622,09

9
budynek ZGK, budynek 

warsztatowo-magazynowy
19.11.2017 18.11.2018 1010834580

od kradzieży z włamaniem, od 

ognia   i inn.żywiołów, OC w 

związku z prow.działalnością

1 200,71

10 równiarka 21.11.2017 20.11.2018 1025934416 OC komunikacyjne 59,28

11 rębak BANDIT 25.11.2017 24.11.2018 1025519724 OC komunikacyjne 59,28

12

budynek kotłowni z częścią 

socjalną, wiata stalowa -

magazyn opału, ogrodzenie

07.12.2017 06.12.2018 1026440497
od kradzieży z włamaniem, od 

ognia   i inn.żywiołów
1 288,37

13 JCB 20.12.2017 19.12.2018 1026745398 OC komunikacyjne, NNW 253,00

14 przyczepa EZG31XP 01.01.2018 31.12.2018 1027027646 OC komunikacyjne, NNW 110,00

15 ciągnik Ursus EZGA57X 01.01.2018 31.12.2018 1027027655 OC komunikacyjne, NNW 132,00

16 Volkswagen T5 EZG27898 15.01.2018 14.01.2019 1027445026 AC, OC  komunikacyjne, NNW 1 420,73

17 Ostrówek 18.01.2018 17.01.2019 1027445017 OC komunikacyjne, NNW 253,00
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· 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. 

 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 

                  Robert Małolepszy 
 


