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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JANOWIE 
 
PRZYCHODY: 
 

Nazwa Plan Wykonanie % 

wykonania 

Należności 
wymagalne 

Wpływy z usług 

(z tytułu korzystania z kanalizacji 
sanitarnej, dostarczania wody i 
pozostałych usług) 

1 033 700,00 521 296,09 50,4 61 607,72 

Odsetki od należności 1 000,00 212,75 21,3 - 

Pozostałe przychody (0,3 % terminowo 
przekazywanego podatku, 
odszkodowania za bezumowne 
korzystanie z wody, koszty upomnienia 
i inne) 

100,00 6 818,41 6 818,4 - 

RAZEM 1 034 800,00 528 327,25 51,1 61 607,72 

 
KOSZTY: 
 

NAZWA       PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 

        I Wydatki bieżące       

         w tym :wynagrodzenia 

pochodne od wynagrodzeń                                       

1 009 300,00 

475 700,00 

498 850,11 

201 692,50 

49,4 

42,4 

        II Wydatki majątkowe                       11 000,00 10 939,85 99,5 

RAZEM 1 020 300,00 509 789,96 50,0 

   
 
Na wydatki w kwocie 509 789,96 zł składają się koszty: 
 

 
Na dzień 30.06.2011 roku zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią kwotę 
74 868,11 zł i dotyczą kosztów energii elektrycznej w kwocie 25 210,41 zł i pozostałych kosztów usług i 
zakupów w kwocie 49 657,70 zł. 

- wynagrodzeń osobowych pracowników, - 201 692,50 zł 
- energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków,  w przepompowniach, hydroforniach, 

studniach i pomieszczeniach biurowych, 
- 89 897,37 zł 

- wypłat wynikających z przepisów BHP i funduszu świadczeń socjalnych, - 10 216,28 zł 
- podróży służbowych, - 5 520,40 zł 
- zakupu usług pozostałych tj. bankowych, pocztowych, telefonii komórkowej, 

transportowych, zdrowotnych, koparko – ładowarki, wypożyczenia sprzętu, 
wykonania ekspertyz, koszty związane z wywozem nieczystości i  obsługi 
informatycznej, 

- 89 590,36 zł 

- zakupu usług związanych z przezwojeniem silnika elektrycznego, naprawą pomp,  - 5 006,16 zł 
- zakupu artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, paliwa do 

samochodu ciężarowego, drobnego wyposażenia , materiałów instalacyjnych, 
wodomierzy, wydawnictw specjalistycznych, akcesoriów komputerowych, 
akcesoriów BHP i p. poż., 

- 78 921,10 zł 

- szkoleń pracowników,  - 334,55 zł 
- ubezpieczeń mienia,  - 4 038,30 zł 
- wydatków inwestycyjnych (2 samochody, pompa głębinowa),  10 939,85 zł 
- pozostałe koszty. - 13 633,09 zł 


