
Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 rok 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody                              

w kwocie    2 411 000,00  zł, które  wykonane zostały w 88,8 %, tj. w wysokości 

2 142 108,56 zł. 

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 

2 788,77 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień – 15 367,92 zł, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości –  662 044,49 zł, 

wpływy ze świadczonych usług przez zakład – 683 699,85 zł, wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 18 861,79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od 

środków na rachunku bankowym – 27 244,61 zł, wpływy z różnych dochodów 32 877,66 zł, 

pokrycie amortyzacji 41 945,74 zł, inne zwiększenia 47 435,51 zł i  dotacja z budżetu Miasta 

w kwocie 609 842,32 zł. 

 Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 166 836,12 zł. 

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 609 842,32 zł, która 

została wydatkowana na zadania bieżące takie jak: obsługa podwórka miejskiego (basenu) w 

sezonie letnim, dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi, 

remonty w zasobach gminnych. 

 

Łącznie wykonane koszty w ZGKiM za wyniosły 2 183 909,38 zł tj. 91,2 % planu w 

wysokości 2 395 000,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych na koniec roku to kwota 

1 998,00 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień  31.12.2018 roku wyniósł 123 037,30 zł.  

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty na kwotę 70 695,48 zł  co stanowi 30,1 % 

planu na remonty (plan 235 000,00 zł . 

Koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą  1 034 064,53 zł (99,1 % 

planu w wysokości 1 043 000,00 zł). 

ZGKiM wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiada żadnych wymagalnych 

zobowiązań, natomiast należności netto wynoszą 257 852,00 zł, odpisy aktualizujące 

należności 659 610,48 zł, należności netto wymagalne wynoszą 242 552,63 zł – powyższe 

należności wynikają   z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług. 

 


