
Protokół Nr  27k/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniu 14.08.20143 

 

Komisja w składzie: 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący, 

2. Małgorzata Pietroczuk  - członek  

3. Andrzej Ochociński    -     -„- 

4. Jan Miske             -     - ”- 

5. Tadeusz Kaczmarski  -      -”- 

 

przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności finansowej ZGKiM  za okres  01.01.2013 r. 

do dnia 30.06.2013 r. 

Wyjaśnień udzielali: 

Dyrektor ZGKiM – Jan Bednarczuk 

 

Stan finansowy na dzień 30.06.2013 r. wynosi: 

- przychody – 768 300 zł 

- wykonanie – 306 878,56 zł 

- wydatki – 294 997,45 zł 

 

Przychody: 

- przychody z tytułu nieczystości stałych i płynnych – 57 103,14 zł 

- przychody z tytułu dostawy wody pitnej – 170 308,50 zł 

- przychody z tytułu usług sprzętowych i innych – 22 773,80 zł 

- przychody z tytułu eksploatacji wodomierzy i przyłączy – 14 934,12 zł 

- przychody z tytułu usług cmentarnych – 2 556 zł 

- przychody i koszty finansowe - odsetki – 2 819,44 zł 

- przychody z tytułu dowóz dzieci – 30 715,60 zł 

- dotacja Urzędu Gminy Kamiennik – 0,00 zł 

 

Przychody z tytułu pozostałych usług sprzętowych i innych – 22 773,80 zł w tym zadania  

zlecone:  

-odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych – 11 825 zł 



- sprzątanie przystanków – 864 zł 

- inne usługi – transport piasku, transport rur Chociebórz – 127,50 zł 

- demontaż słupków i siatek przeciw śnieżnych – 344,70 zł 

- załadunek tłucznia, równanie dróg gminnych – 6 447,70 zł 

- udrażnianie kanalizacji sanitarnej Lipniki 113, świetlica Kłodobok – 257,30 zł 

- remont instalacji wod. – kan. Szatnia Goworowice – 134,60 zł 

- remont instalacji elektrycznej i CO UG Kamiennik – 806 zł 

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 595 zł 

- remont wod.-kan. Kamiennik – 1 282 zł 

- remont przystanku autobusowego – 90 zł 

 

Wydatki: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 667,76 zł 

- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 467,16 zł 

- składki na fundusz pracy – 3 430,60 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia – 34 394,85 zł 

- zakup energii – 41 371,66 zł 

- zakup usług pozostałych – 30 779,84 zł 

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 257,37 zł 

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 586,47 zł 

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 362,30 zł 

- podróże krajowe-służbowe – 3 507,94 zł 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 922,68 zł 

- podatek od nieruchomości – 840 zł 

- różne opłaty i składki – 5 866 zł 

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 542,82 zł 

 

 W planie finansowym zakładu na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości 

768 300 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 306 878,56 zł, stanowiąc 40% planu 

rocznego. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 768 300 zł, które zostały zrealizowane w 

wysokości 294 997,45 zł, tj 38% . 

 Działalność  zakładu na dzień 30.06.2013r. została zakończona wynikiem finansowym 

dodatnim w wysokości 11 881,11 zł. 



 Stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 40 807,57 zł, w tym 

kwota 28 022,,65 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za niedotrzymanie 

terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę, wywóz nieczystości 

płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 9 398,68 zł, między innymi dostaw 

towarów i usług. Zobowiązania zakładu na koniec I-go półrocza wynoszą 25 534,43 zł, są to 

zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i 

paliwo. 

 Komisja skontrolowała karty drogowe samochodu Opel Vivaro dotyczące przewozu 

dzieci do szkół, stwierdzono, że dzienny przebieg wymienionego pojazdu wynosi od 154-192 

km, cena za jeden km jaką pobiera ZGKiM to 1,70 zł za km. 

 

 Do protokołu załączono wykaz sprzętu jaki posiada ZGKiM w Kamienniku 

 

Wnioski pokontrolne:  

1. Poczynić starania w zakresie ściągalności zaległości z tytułu dostarczania wody pitnej. 

2. Odnośnie skontrowanych ww kart drogowych  komisja zwróciła uwagę na przewóz 

dzieci do tych samych miejscowości kilka razy dziennie, co wiąże się z podnoszeniem 

kosztów dowozu dzieci. 

 

 

Podpisy: 

            1. Bogumił Wąs ……………................ 

                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Jan Miske ………………………….. 

3. Małgorzata Pietroczuk …………….. 

4. Andrzej Ochociński ……………....... 

5. Tadeusz Kaczmarski……………….. 


