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1. Wstęp 
 

Tyski Zakład Usług Komunalnych jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 1 marca 2006 

roku. Utworzony został na mocy Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/820/06 z dnia 

26 stycznia 2006r. w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pod tą samą nazwą 

przejmując cały jego majątek i zobowiązania.  

 

Do końca 2010 roku przedmiotem działania TZUK było zarządzanie,  koordynowanie,  

administrowanie  i eksploatacja, w tym utrzymanie porządku i czystości cmentarzy 

komunalnych, targowisk miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu 

stanowiących własność Miasta Tychy lub przejętych przez Miasto Tychy w drodze umowy. 

 

Z dniem 1 stycznia 2011r. nastąpiło połączenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz Izby 

Wytrzeźwień z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych. W wyniku połączenia doszło do 

poszerzenia przedmiotu działania TZUK o prowadzenie schroniska dla zwierząt i izby 

wytrzeźwień. 

 

W latach 2010 – 2012 decyzją władz Miasta część majątku, którym zarządzał TZUK została 

przekazana aportem do Spółki „Śródmieście”. W pierwszej kolejności ( II półrocze 2010r.) 

było to targowisko miejskie zlokalizowane przy al. Piłsudskiego a w roku 2012 spółka 

przejęła również stare targowisko zlokalizowane przy al. Bielskiej. W związku z powyższym 

działalność TZUK na targowiskach ograniczona została jedynie do pobierania opłat 

targowych. 

 

Z dniem 1 czerwca 2012r. spółka wydzierżawiła również od TZUK zaplecze gospodarcze 

cmentarza komunalnego w Wartogłowcu, składające się z domu przedpogrzebowego (kaplica, 

prosektorium, pomieszczenia handlowe i biurowe) oraz pomieszczenia gospodarcze wraz z 

gruntem na cele prowadzenia zakładu pogrzebowego. Wraz z przekazaniem tego zaplecza 

TZUK zaprzestał świadczenia niektórych usług (wynajem kaplicy, wynajem prosektorium, 

kopanie grobów). Inne zadania, jak pobieranie opłat cmentarnych, wyznaczanie miejsca 

pochówku oraz utrzymania czystości na obiektach cmentarnych pozostawały w gestii TZUK 

do 15 października 2012r. Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 0050/281/12 i 0050/282/12 z 

dnia 1 października 2012r. uchyliły wcześniejsze Zarządzenia Prezydenta pozostawiając w 

gestii TZUK jedynie utrzymanie czystości i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

obiektów cmentarnych pod względem bezpieczeństwa i porządku oraz organizacji handlu 

przed cmentarzem.  

 

Kolejną zmianą jaka dotknęła TZUK było ograniczenie działalności izby w zakresie 

przyjmowania kobiet. Z dniem 1 lipca 2012 roku działalność tyskiej izby wytrzeźwień została 

ograniczona do prowadzenia jedynie oddziału męskiego. Skutkiem tej decyzji była 

restrukturyzacja zatrudnienia oraz zmniejszenie ilości łóżek dla pacjentów. Zredukowano 

personel izby o stanowiska opiekunek-porządkowych, które zajmowały się obsługą 

nietrzeźwych kobiet oraz utrzymaniem czystości w izbie wytrzeźwień. Ostatnie skutki tych 

zmian miały miejsce na początku 2013 roku.  

 

Konieczność ograniczenia kosztów spowodowała również przeniesienie administracji izby na 

parter budynku (po uprzedniej adaptacji pomieszczeń zajmowanych przez oddział kobiecy) i 

ograniczenie działalności terapeutycznej. Część obowiązków działu terapii, który od lipca 

2012 był w trakcie likwidacji, przejęli lekarze oraz kierownicy zmiany. W I półroczu 2013 
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dział terapii został całkowicie zlikwidowany - umowa z psychologiem uległa rozwiązaniu z 

końcem marca 2013r. 

Od stycznia 2013 do chwili obecnej do izby wytrzeźwień przyjmowane są wyłącznie osoby 

nietrzeźwe zatrzymane na terenie gminy Tychy. Rozwiązano obowiązujące w roku 2012 

porozumienia międzygminne, które określały współpracę w sprawie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i pozwalały na przyjmowanie do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe z 

gmin objętych porozumieniami. 

 

Podstawą gospodarki finansowej TZUK jest roczny plan  dochodów i wydatków. 

 

Środki finansowe przyznane Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych za okres I półrocza 

przeznaczone były na  prowadzenie działalności statutowej związanej z utrzymaniem 

następujących obiektów położonych przy: 

- ul. Barwnej (cmentarz komunalny), 

- ul Cmentarnej (cmentarz  komunalny Wartogłowiec), 

- ul. Przejazdowej (schronisko dla zwierząt), 

- ul. Budowlanych ( izba wytrzeźwień), 

- ul. Burschego 2 (siedziba TZUK) 

 

Cmentarz Komunalny przy ul. Barwnej obejmował następującą powierzchnię wydzieloną 

ogrodzeniem: lasek o powierzchni ok. 3 984 m², miejsca grzebalne o maksymalnej 

powierzchni 12 218 m², ścieżki o pow. ok. 4 610,63 m², pozostały teren oraz sieć 

wodociągową cmentarną, oświetlenie oraz parkingi.  

W marcu 2015r. na mocy Zarządzenia Nr 0050/121/15 zmianie uległy granice 

administrowanej nieruchomości. Aktualna powierzchnia cmentarza oraz terenów związanych 

z w/w  obiektem będących w administrowaniu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 

wynosi 32 842 m2. 

 

Cmentarz Komunalny w Tychach Wartogłowcu obejmuje : 

- nieruchomość gruntową wraz z urządzeniami technicznymi i zabudowaniami (budynek 

Biura Obsługi Klienta, budynek gospodarczy, garaże 3 szt., kontener biurowy, magazyn, 

kaplica pogrzebowa z zapleczem, pomieszczenia przechowalni i przygotowalni zwłok, 

maszynownia, toalety publiczne, krzyże stojące wewnątrz cmentarza oraz ogrodzenie). 

Nieruchomość poza częścią grzebalną składa się z alejek z kostki betonowej i nawierzchni 

asfaltowej, placu i parkingów i wyposażona jest w instalację wodno-kanalizacyjną, 

elektryczną, odgromową i sieć telekomunikacyjną.  

Od połowy 2012 r. część obiektów jest wydzierżawiona. 

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych zajmuje się również utrzymaniem czystości na 

nieczynnym już Cmentarzu przy ul. Turkusowej. 

 

Miejskie Schronisko dla Zwierząt obejmuje nieruchomość gruntową wraz z urządzeniami 

technicznymi i zabudowaniami (pawilony kojców, budynek administracyjny, drogi, place, 

parkingi, kanalizacja deszczowa  i sanitarna, instalacja elektryczna).  

 

Głównym zadaniem schroniska jest przyjmowanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami. Schronisko zajmuje się również edukowaniem w zakresie opieki nad 

zwierzętami oraz zwalczaniem bezdomności zwierząt. 
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Izba Wytrzeźwień mieści się  przy ul. Budowlanych i zajmuje łącznie 368,58m2 

powierzchni użytkowej wynajmowanego budynku. Pomieszczenia te dzierżawione są od 

MZBM i wykorzystywane są na zaplecze gospodarcze (piwnica), administracyjne, socjalne 

oraz sale dla pacjentów i gabinety lekarskie. Jednorazowo w izbie wytrzeźwień może 

przebywać obecnie 18 osób. Izba dysponuje 15 łóżkami zwykłymi i 3 łóżkami 

przystosowanymi do zapięcia w pasy dla osób szczególnie agresywnych. 

 

Administracja Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych mieści się  przy ul. Burschego 2. 

Koszty utrzymania siedziby TZUK dzielone są proporcjonalnie na wszystkie obiekty w 

następujący sposób : 

 

- 30 % kosztów ujmuje się w dziale 710 – cmentarze, 

- 50% kosztów ujmuje się w dziale 851- izba wytrzeźwień, 

- 20 % kosztów ujmuje się w dziale 900 – schronisko dla zwierząt, 

 

Zatrudnienie w administracji TZUK wynosi 6 etatów, z czego 1 etat przypisano do działu 500 

– handel, 5 etatów rozliczanych jest jak pozostałe koszty, tzn. w stosunku 30/50/20.  Na dzień 

30 czerwca 2 osoby przebywają na urlopie macierzyńskim. 

 

Ogółem zatrudnienie na dzień 30 czerwca w TZUK wynosi 37 osób (35,75 et.) i 

przedstawia się następująco: 

- 5 osób zatrudnionych jest na cmentarzu, przy czym jedna osoba na stanowisku konserwatora 

zajmuje się opieką techniczną i drobnymi naprawami na wszystkich obiektach, którymi 

zarządza TZUK, 

- 14 osób zatrudnionych jest w izbie wytrzeźwień, z czego 10 osób zajmuje się obsługą osób 

nietrzeźwych (opieka  24 godziny na dobę) a 4 etaty to pracownicy administracyjni, 

- 3 osoby zatrudnione do inkasa opłaty targowej, 

- 9 osób (8,5 etatu) pracuje w schronisku (opieka nad zwierzętami 24 godziny na dobę), 

- 6 osób w administracji (siedzibie TZUK). 

 

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały formalne i prawne zmiany zakresu 

działalności Jednostki, mające na celu przejecie zadań Miasta Tychy z zakresu gospodarki 

komunalnej. Na mocy Uchwały Nr XI/153/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r, w 

sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach przedmiot działania 

Jednostki został poszerzony o: 

1) organizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy oraz prowadzenie rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

2) tworzenie, utrzymanie obiektów i realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej; 

3) tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej; 

4) realizacja innych obowiązków gminy związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gminy. 

Szczegółowe zadania nałożone w tym zakresie na Jednostkę to m. in.: 

1) ustanawianie i promowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

2) tworzenie i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którym 

objęci są wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy; 

3) tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

4) prowadzenie obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 
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5) likwidowanie  tzw. „dzikich wysypisk”;  

6) prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z 

odpadami komunalnymi; 

7) prowadzenie kontroli stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, 

w szczególności w drodze współpracy ze strażą miejską; 

8) udostępnianie na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji 

związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie; 

9) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydawanie zaświadczeń o wpisie do w/w 

rejestru oraz prowadzenie sprawozdawczości związanej z prowadzonym rejestrem. 

10) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz Miejscami Pamięci 

Narodowej na terenie miasta;  

11) utrzymanie szaletów publicznych oraz fontann na terenie miasta; 

12) utrzymanie stacji na psie nieczystości. 

13) utrzymanie i konserwację miejskich parków, skwerów, urządzeń małej architektury 

oraz niezagospodarowanych terenów miasta;  

14) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem 

terenów zieleni w mieście; 

15) współpracę z innymi jednostkami gminy w zakresie utrzymania terenów zieleni. 

16) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obrębie dróg, chodników i miejsc 

postojowych pojazdów samochodowych znajdujących się na terenie gminy. 

 

Wyżej wymienione zadania Tyski Zakład Usług Komunalnych będzie realizował od dnia 

1 lipca 2015r.  

 

 

2. Omówienie dochodów 
 

Plan dochodów TZUK wg uchwały na rok 2015 zatwierdzony został na łączną kwotę 

 721 120 zł.  Składają się na niego dochody realizowane w następujących działach: 

 

- dział 500 (handel)               3 830 zł. 

- dział 710 (działalność usługowa – cmentarze)         64 000 zł. 

- dział 756 (dochody z tyt. poboru opłaty targowej)       282 000zł. 

- dział 851 (ochrona zdrowia – izby wytrzeźwień )      360 000 zł. 

- dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  

                    schroniska dla zwierząt )          11 290 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym plan nie uległ żadnym zmianom. 

 

Graficzną prezentację struktury planowanych  dochodów TZUK na rok 2015 przedstawia 

wykres nr 1. 
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Wykres nr 1 

 

 
               

Za okres sprawozdawczy plan dochodów ogółem został wykonany na poziomie 47,98%, co 

daje kwotę 346 017,26 zł.  

 

Wpływy dochodów zrealizowane w poszczególnych działach Jednostki przedstawiają się 

następująco: 

 

- handel        41 033,67 zł.  

- cmentarze       39 507,22 zł.  

- opłaty targowe    125 618,00 zł.  

- izba wytrzeźwień    134 050,45 zł 

- schronisko dla zwierząt       5 807,92 zł.     

 

Największym wykonaniem w porównaniu do planu  charakteryzują się dochody 

realizowane w dziale 500. Taki wysoki poziom wynika z realizacji dochodów 

nieplanowanych, związanych z wypłatą odszkodowania przez Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe, które rekompensowało wydatek poniesiony przez TZUK w związku z 

wykonaniem wyroku w sprawie uszczerbku na zdrowiu, którego doznała mieszkanka na 

terenie targowiska przy al. Bielskiej. 

 

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania planu finansowego zawiera dalsza część 

opracowania. 

 

Graficzną prezentację wykonania planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku 

w stosunku do planu przedstawia wykres słupkowy nr 2.  
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Wykres nr 2 

 

 
 

Źródła dochodów w przekroju na poszczególne działy i paragrafy klasyfikacji budżetowej 

przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

L.p. Wyszczególnienie 
Plan wg 

uchwały 
Plan po zmianach Wykonanie 

% 

wyk. 
 

Dział 500  - „HANDEL” 
1. Pozostałe odsetki 

500-50095-0920 

3 800,00 3 800,00 0,30  

2. Wpływy z różnych dochodów 

500-50095-0970 

- zwrot opłat sądowych i kosztów 

egzekucyjnych 

- wynagrodzenie dla płatnika 

podatku dochodowego 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- otrzymane odszkodowania 

30,00 

 

 

0,00 

30,00 

 

0,00 

0,00 

30,00 

 

 

0,00 

30,00 

 

0,00 

0,00 

41 033,37 

 

 

14,53 

0,00 

 

42,29 

40 976,55 

 

 

 

 

 

4. 

 

Razem dział 500 3 830,00 3 830,00 41 033,67 1 071 
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Dział 710  -  „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

 
1. Dochody z najmu 

710-71035-0750 
- CK ul. Barwna i Cmentarna 

- dzierżawa obiektu cmentarnego 

Wartogłowiec 

62 065,00 

 

12 000,00 

50 065,00 

 

62 065,00 

 

12 000,00 

50 065,00 

 

33 650,11 

 

5 643,53 

28 006,58 

54 

 

47 

56 

 

2. Dochody z odsetek 

710-71035-0920 

-odsetki z tytułu nieterminowych 

wpłat należności 

300,00 300,00 93,67 31 

3. Wpływy z różnych dochodów 

710-71035-0970 
- sprzedaż złomu 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- otrzymane odszkodowania 

1 635,00 

 

0,00 

67,00 

 

1 568,00 

0,00 

1 635,00 

 

0,00 

67,00 

 

1 568,00 

0,00 

5 763,44 

 

846,03 

0,00 

 

4 781,38 

136,03 

353 

- 

- 

 

- 

305 

4. Razem dział 710 64 000,00 64 000,00 39 507,22 62 

 

Dział 756 – „Wpływy z podatków  i opłat lokalnych” 

 
1. Wpływy z opłaty targowej 

756-75616-0430 
- al. Piłsudskiego (CIG) 

- ul. Sadowa 

- al. Bielska 

- ul. Dębowa 

- różne(odpusty, kiermasze) 

282 000,00 

 

2 000,00 

97 000,00 

176 000,00 

2 000,00 

5 000,00 

282 000,00 

 

2 000,00 

97 000,00 

176 000,00 

2 000,00 

5 000,00 

125 618,00 

 

1 034,00 

41 628,00 

80 792,00 

888,00 

1 276,00 

45 

 

52 

43 

46 

44 

26 

 

2. 
Razem dział 756 282 000,00 282 000,00 125 618,00 45 

 

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” 

 
1. Wpływy z różnych opłat 

851-85158-0690 
 - zwrot k. wysłanych upomnień 

9 000,00 9 000,00 3 280,39 

 

4 364,54 

37 

2. Wpływy z usług 

851-85158-0830 

- opłaty pacjentów za pobyt 

w izbie wytrzeźwień 

290 000,00 

 

290 000,00 

290 000,00 

 

290 000,00 

114 595,53 

 

114 595,53 

40 

3. Pozostałe odsetki 

851-85158-0920 

- odsetki od nieterminowych 

wpłat 

- odsetki bankowe TZUK - Izba 

60 000,00 

 

59 850,00 

 

150,00 

60 000,00 

 

59 850,00 

 

150,00 

11 662,88 

 

11 662,88 

 

0,00 

19 

 

19 

4. Wpływy z różnych dochodów 

851-85158-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- otrzymane odszkodowanie 

1000,00 

 
90,00 

 

910,00 

0,00 

1000,00 

 
90,00 

 

910,00 

0,00 

4 511,65 

 
0,00 

 

4 284,94 

226,71 

451 

 

- 

 

451 

 
 

5. 
Razem dział 851 360 000,00 360 000,00 134 050,45 37 
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Dział  900  -  „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

 
1. Wpływy z usług 

900-90013-0830 

- opłaty za pobyt zwierząt 

3 600,00 

 

3 600,00 

3 600,00 

 

3 600,00 

1 097,00 

 

1 097,00 

30 

2. Pozostałe odsetki 

900-90013-0920 

10,00 10,00 3,49 35 

3. Otrzymane spadki, zapisy 

darowizny w postaci 

pieniężnej 

900-90013-0960 

7 600,00 7 600,00 3 906,80 51 

4. Wpływy z różnych dochodów 

900-90013-0970 
- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

- zwrot opłat sądowych i kosztów 

egzekucji 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- sprzedaż zużytego wyposażenia 

na złom 

- TZUK otrzymane odszkodowanie 

80,00 

 

80,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

80,00 

 

80,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

800,63 

 

0,00 

 

43,00 

 

441,95 

225,00 

 

90,68 

1000 

5. 

 

Razem dział 900 11 290,00 11 290,00 5 807,92 51 

 OGÓŁEM    DOCHODY 

Dział 500; 710; 756; 851; 

900 

721 120,00 721 120,00 346 017,26 48 

 

2.1  Dochody – dział 500 - HANDEL 
  

Dochody zaplanowane w dziale 500 na rok 2015 stanowią tylko 0,53% udział w ogólnych 

dochodach jednostki. Dotyczą one odsetek od środków gromadzonych na rachunkach 

bankowych TZUK  i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań 

w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wobec braku oprocentowania 

rachunków bankowych w roku sprawozdawczym dochody te nie zostały zrealizowane. 

Również wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego nie zostało na dzień 

sprawozdawczy wypłacone. 

 

Wpływ w wysokości 40 976,55 zł dotyczy odszkodowania z polisy OC jakie Jednostka 

uzyskała od ubezpieczyciela w związku z wypadkiem jaki miał miejsce na targowisku, co 

skutkowało wypłata odszkodowania.  

 

Należności w dziale 500 na dzień sprawozdawczy wynoszą 113 144,90 zł. i w całości 

stanowią zaległość. 

 

2.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  

500-50095-0750 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych nie były ujęte w planie i w okresie 

sprawozdawczym nie zanotowana z tego tytułu żadnych wpłat.  
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Na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje się jednak należności, które wynoszą 

60 529,26 zł. Struktura tych należności kształtuje się następująco : 

-wyrok sądu o spłacie w terminie do 30.08.2012r.- naprawienie szkody   25 157,36 zł. 

 (przywłaszczone zapłaty za najem stanowisk na targowisku przy al. Piłsudskiego przez 

byłego pracownika)         

- należności wynikające z prawomocnych nakazów zapłaty                    34 919,90 zł. 

w tym:  

- al. Piłsudskiego CIG   30 255,59 

  - al. Bielska               4 664,31 

 

Należności, które widnieją w księgach TZUK powstały w okresie kiedy jednostka prowadziła 

działalność gospodarczą na terenie targowisk miejskich. TZUK ze względu na brak zapłaty 

swoich należności skierował sprawy do sądu uzyskując nakaz zapłaty. Na dochodzenie tych 

należności jest okres  10 lat od dnia wydania nakazu. TZUK podejmuje czynności mające na 

celu odzyskanie należnych kwot jednak działania komornicze nie zawsze kończą się 

powodzeniem. Zdarza się, iż prowadzona egzekucja ze strony komornika  okazuje się 

bezskuteczna i postępowanie jest umarzane. Umorzenie to nie jest jednoznaczne z 

umorzeniem należności, którą nadal zgodnie z przepisami prawa TZUK może dochodzić w 

okresie późniejszym. 

- roszczenia sporne         452,00 zł.  

w tym:   - al. Bielska                     452,00 

 

Roszczenia sporne dotyczą należności, które mimo wysłanych wezwań do dobrowolnej 

zapłaty  nie zostały uregulowane. TZUK skierował sprawy do radcy prawnego w celu 

uzyskania sądowego nakazu zapłaty za pośrednictwem kancelarii. Na dzień sprawozdawczy 

nie ma informacji o uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty. 

 

2.1.2 Dochody z odsetek  500-50095-0920 

 

Jednym ze źródeł dochodów TZUK są wpływy z odsetek.  Dotyczą one zarówno odsetek 

naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jak również odsetek 

ustawowych  za nieterminowe regulowanie należności.  

 

Plan dochodów z tego tytułu na rok 2015 ustalony został na poziomie 3 800 zł. i dotyczył 

odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych TZUK. Wykonanie za okres 

sprawozdawczy wynosi 0 %, ponieważ środki na rachunkach bankowych TZUK nie są 

oprocentowane (zmiana banku obsługującego jednostkę od 1 stycznia br.). 

 

Należności odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą  48 431,07zł. i dotyczą 

odsetek ustawowych. 

Wysoki poziom naliczonych odsetek wynika z faktu, iż naliczane są one za okresy nawet 

kilkuletnie. Brak spłaty należności głównej zwiększa przypis należnych odsetek. 

 

2.1.3 Wpływy z różnych dochodów  500-50095-0970 

 

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanego dochodu z tytułu wynagrodzenia 

płatnika (za rok 2014) z tytułu terminowego regulowania zobowiązań  podatku dochodowego 

od osób fizycznych. TZUK w rozliczeniu rocznym złożył wniosek o wypłatę jednakże do 

dnia sprawozdawczego nie został on zrealizowany. 
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W I półroczu 2015 roku odnotowano nieplanowane wpływy, w tym zwrot części 

poniesionych kosztów związanych z egzekucją należności za pośrednictwem komornika oraz 

otrzymane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku z zaistniałą 

szkodą. 

Stopień  realizacji poszczególnych tytułów w porównaniu do planu  zawiera tabela nr 1. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w łącznej kwocie 4 184,57zł.   (są 

to należności wymagalne powstałe w latach ubiegłych).  

Na kwotę tą składają się: 

- należności z tytułu połączeń telefonicznych refakturowanych na kupców         -   1 328,97zł., 

- należności z tytułu poniesionych kosztów egzekucji należne do zwrotu od kontrahentów 

wobec których podjęto czynności egzekucyjne        -       2 772,65 zł., 

- rozliczenia z lat ubiegłych     -            82,95 zł., 

 

 

2.2 Dochody – dział 710 – Działalność Usługowa – Cmentarze 
 

Dochody w dziale 710 na rok 2015 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 64 000,00zł. 

Dochody te związane są z dzierżawą miejsc handlowych przed cmentarzami oraz obiektów 

cmentarnych na rzecz spółki „Śródmieście”, a także wpływów z odsetek ustawowych i 

wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.  

 

2.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   – 

710-71035-0750 

 

Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią największą 

pozycję dochodową w dziale 710 (97%).  Dotyczą one najmu powierzchni (placu) w celu 

prowadzenia handlu przed cmentarzem przy ul. Barwnej i Cmentarnej (Wartogłowiec) oraz 

dzierżawy obiektów cmentarnych zlokalizowanych na cmentarzu w Wartogłowcu. 

Wydzierżawiony został dom przedpogrzebowy wraz z kaplicą, prosektorium, 

pomieszczeniami handlowymi, gospodarczymi oraz grunt o łącznej powierzchni 4288m².   

 

Wykonanie ogółem na dzień sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 54% (33 650,11zł.) i 

stanowi 85% wszystkich dochodów zrealizowanych w dziale 710.  

W stosunku do dochodów z najmu stanowisk handlowych wykonanie jest ma poziomie 47 % 

(5 643,53zł) w stosunku do planu, natomiast z dzierżawy obiektów cmentarnych na poziomie 

56% (28 006,58 zł). 

 

Stan należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 102,55zł. Całość 

stanowi zaległość i dotyczy niezapłaconych faktur za najem stanowisk handlowych.  

 

2.2.2 Dochody z usług  - 710-71035-0830 

 

Ze względu na zmiany organizacyjne jakie miały miejsce w roku 2012 w zarządzaniu 

cmentarzami i zaprzestaniu prowadzenia działalności cmentarnej dochody te nie są 

realizowane przez jednostkę, jednakże występują należności, które na dzień sprawozdawczy 

wynoszą 1 426,28zł.  
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2.2.3 Dochody z odsetek - 710-71035-0920  

 

Dochody z odsetek w dziale 710 – Działalność usługowa – Cmentarze zaplanowane były w 

kwocie 300 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 93,67 zł. Całość 

odsetek to odsetki ustawowe naliczane za nieterminowe regulowanie należności. 

Przypisane a niezapłacone należności odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 468,06 zł. i dotyczą należności przeterminowanych.  

 

2.2.4 Wpływy z różnych dochodów  - 710-71035-0970 

 

Wpływy z różnych dochodów ujęte w planie jednostki dotyczyły tylko wynagrodzenia 

płatnika za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od  osób fizycznych, które nie 

zostało w okresie I półrocza jeszcze zrealizowane (zaplanowano je na kwotę 75 zł.) oraz  

rozliczeń za media z roku poprzedniego dotyczące siedziby jednostki – przypisane do działu 

w wysokości 30% ). Plan zakładał zwrot poniesionych wydatków w kwocie 1 568 zł, 

natomiast wykonanie okazało się wyższe i wyniosło 4 770,31 zł.   

W I półroczu zrealizowano również nieplanowane wpływy na łączną kwotę  993,13 zł z 

tytułu: 

- sprzedaży  drewna po wycince drzew w kwocie 846,03zł, 

- rozliczeń z ORANGE w kwocie 11,07zł 

- otrzymanego odszkodowania za zalanie biura przy ul. Burschego (30% wpłaty) w kwocie 

136,03 zł. 

Wykonanie ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5 763,44 zł. i stanowi 15% 

wszystkich dochodów zrealizowanych w dziale 710, 

 

2.3 Dochody – dział 756 

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w ramach prowadzonej działalności zajmuje się poborem 

opłaty targowej w wyznaczonych miejscach. 

Plan dochodów dla inkasa opłaty targowej na 2015r. ustalony został na poziomie 282 000zł.  

Wykonanie ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 125 618 zł,  co daje 45% realizację 

planu.  

Opłata targowa pobierana jest co do zasady każdego dnia od osób prowadzących handel na 

targowiskach i w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku kiedy nie odbywa się 

handel opłata nie może być inkasowana.  

Stawki dzienne opłat targowych pobieranych na terenie miasta Tychy zawarte są w 

załączniku do Uchwały Rady Miasta Nr 287/99 z dnia 30 września 1999r. oraz w Uchwale Nr 

0150/LI/955/06 z dnia 28 września 2006r. 

Niski poziom realizacji planu spowodowany jest między innymi dużą absencją podmiotów, 

które zobligowane są uiszczać opłatę targową oraz sezonowością sprzedaży niektórych 

produktów (głownie na Giełdzie Kwiatowej). Niewątpliwy wpływ na skuteczne realizowanie 

planu mają również panujące warunki atmosferyczne. Silne opady, gwałtowne wiatry czy też 

niesprzyjające  temperatury sprawiają, iż kupcy niechętnie pojawiają się na placu targowym.  

Od roku 2012 ponownie pojawiły się wpływy z opłaty targowej z obiektu handlowego 

usytuowanego przy al. Piłsudskiego (CIG), jednak opłata pobierana jest tylko od tych osób, 

które nie posiadają umowy na dzierżawę miejsca a prowadzą handel na terenie Tyskich Hal 

Targowych „Centrum”. 

 

Stopień realizacji planu w poszczególnych miejscach pobierania opłat targowych  przedstawia 

poniższa tabela.  
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Wyszczególnienie 
Plan  

na 2015 

Wykonanie 

2015 

 

% 

Wyk. 

Opłata targowa 

756-75616-0430 

- al. Piłsudskiego 

- al. Bielska 

- Giełda Kwiatowa 

- ul. Dębowa 

- odpusty 

282 000,00 
 

2 000,00 

176 000,00 

97 000,00 

2 000,00 

5 000,00 

125 618,00 
 

1 034,00 

80 792,00 

41 628,00 

888,00 

1 276,00 

44,55 

 

51,70 

45,90 

42,92 

44,40 

25,52 

 

2.4 Dochody – dział 851 

 

Dochody realizowane przez TZUK w dziale 851 związane są z prowadzeniem izby 

wytrzeźwień i stanowią one największy udział w planie dochodów ogółem. Na dochody te 

składają się opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, odsetki za nieterminową wpłatę należności, 

zwrot  kosztów wysłanych upomnień oraz rozliczenia z lat ubiegłych. 

 

W I półroczu 2015 TZUK otrzymał faktury korygujące wydatki roku 2014 zawiązane z 

końcowym rozliczeniem zużytej energii cieplnej i wody. Powstała nadpłata została 

zarachowana jako należność. Łączna kwota do zwrotu to 16 976,48zł.  

Podobnie jak i w innych działach w dochodach izby wytrzeźwień ujęte jest również 

wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Izba Wytrzeźwień w Tychach pracuje w systemie całodobowym.  

W I półroczu 2015 roku do izby wytrzeźwień doprowadzono 1285 osób, z tego 1278  osób 

zakwalifikowano na pobyt w izbie do wytrzeźwienia. 

Nie przyjęto do izby  7 osób, w tym: ze względów medycznych 1 osoby i braku podstaw do 

zatrzymania 6 osób. 

Przeciętne dobowe obłożenie w  I półroczu 2015 r.  wynosiło  7  osób i było takie same jak w 

roku 2014. 

Na ogólną liczbę  1 278 pacjentów przebywało w izbie:  
 mężczyźni 

po raz pierwszy 698 

po raz drugi 169 

więcej niż dwa razy 411 

Razem: 1 278 

 

Przekrój wiekowy przebywających w izbie pacjentów przedstawiał się następująco:  

 

 Mężczyźni 

do lat 16 2 

od 16 do 17 lat 3 

od 18 do 26 lat 121 

od 27 do 36 lat 305 

od 37 do 46 lat 312 

od 47 do 56 lat 288 

od 57 do 66 lat 218 

od 67 do 76 lat 29 

powyżej 77 lat 0 

Razem 1 257 
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Do wytrzeźwienia w  okresie pierwszych 6 miesięcy 2015r. doprowadzono 5 osób nieletnich. 

Przekrój społeczno-zawodowy osób przebywających w izbie przedstawiał się następująco: 

 
 Mężczyźni 

pracownicy umysłowi 1 

pracownicy fizyczni 137 

uczniowie i studenci 43 

pracownicy prywatni 12 

renciści i emeryci 77 

bezrobotni 921 

inni 87 

Razem: 1 278 

 

 Powody doprowadzenia i zatrzymania do wytrzeźwienia w I półroczu 2015r.   

 

L.p. Wyszczególnienie     2014 

 

2015 

 

1. Leżał w miejscu publicznym 381 439 

2. Awantura w miejscu publicznym 254 203 

3. Awantura domowa 295 258 

4. Wykrocznie pod wpływem alkoholu 35 31 

5. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym 7 5 

6. Zgorszenie w miejscu publicznym 3 0 

7. Zagrożenie życia i zdrowia 282 342 

8. Nietrzeźwy w miejscu pracy 0 0 

9. Podejrzany o gwałt 0 0 

 RAZEM 1 257 1 278 

 

W poszczególnych miesiącach I półrocza 2015 r. w izbie przebywała następująca liczba osób: 

 

MIESIĄC OSOBY PRZYJĘTE DOROŚLI NIELETNI RAZEM 

styczeń Mężczyźni 203 2 205 

luty Mężczyźni 220 1 221 

marzec Mężczyźni 228 0 228 

kwiecień Mężczyźni 225 0 225 

maj Mężczyźni 203 0 203 

czerwiec Mężczyźni 194 2 196 

 Razem: 1 273 5 1 278 

 

2.4.1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych  - 851-85158-0580 

 

Pozycji ta widnieje w sprawozdaniu jednostki jako należność. Ponieważ pomimo upływu 

czasu nie została ona uregulowana sprawa związana z windykacją został przekazana do 

kancelarii prawniczej w celu podjęcia egzekucji na drodze sądowej. Kwota roszczenia wynosi 

3 696zł. 

 

2.4.2 Wpływy z różnych opłat  –  851-85158-0690 

 

Dochody realizowane przez izbę wytrzeźwień w tej pozycji dotyczą zwróconych kosztów 

wysłanych upomnień. Plan na rok 2015 ustalony na poziomie 9 000zł., zrealizowany został w 
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36,45% (3 280,39zł.). Poziom wykonania zależy od skuteczności organów egzekwujących 

należność główną. 

 

2.4.3 Wpływy z usług  –  851-85158-0830 

 

Dochody z usług na rok 2015 zaplanowano w kwocie 290 000 zł. Dotyczą one opłat 

pacjentów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 

 

Jednorazowa opłata za pobyt wynosi 300 zł. Zwiększenie stawki nastąpiło z dniem 1 stycznia 

2014r. na mocy Ustawy z dnia 4 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013r. poz. 1563). W ślad za ustawą 

podjęta została również Uchwała Rady Miasta Tychy Nr XLII/864/14 z dnia 29 maja 2014r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w 

strukturze Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, ustalająca stawkę opłaty w maksymalnej 

dopuszczalnej w ustawie kwocie. 

 

Zrealizowane dochody w kwocie 114 595,53 dotyczą spłaty należności powstałych w latach 

poprzednich ( 83 315,53zł) oraz opłat bieżących (31 280zł ).  

Należności na dzień 30.06.2015r. wynoszą 3 604 398,15 zł. i prawie w całości stanowią 

zaległość. Należności niewymagalne to zaledwie 29 924,45  zł.  

 

Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień dochodzone są w oparciu o przepisy kodeksu 

postepowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej. Wysoki poziom 

należności utrzymuje się od lat, ponieważ corocznie bezdomni i bezrobotni są najczęstszymi 

pacjentami izby (ok 79 % pobytów jest generowanych właśnie przez tą grupę osób), od 

których trudno jest wyegzekwować spłatę należności a często jest to wręcz niemożliwe. 

Utrudniona jest sama procedura wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zwłaszcza w 

przypadku osób bezdomnych. 

 

2.4.4 Pozostałe odsetki  –  851-85158-0920 

 

Wpływy z odsetek obejmują odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w 

izbie wytrzeźwień po upływie terminu płatności.  

Dochody wykonane na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą 11 662,88 zł.  co daje zaledwie 19% 

wykonanie  planu. Pismem z dnia 1 kwietnia TZUK poinformował tutejszy organ 

egzekucyjny o odstąpieniu od naliczenia odsetek za pobyt w izbie wytrzeźwień w związku ze 

zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

2.4.5 Wpływy z różnych dochodów  -   851-85158-0970 

 

Na dzień 30 czerwca 2015r. w dziale 851 zrealizowano: 

* nieplanowane wpływy na kwotę: 

- 226,71zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych (50% wpłaty), 

  

*planowane wpływy w kwocie: 

- 4 284,94 zł  z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2014r. na energię cieplną  i wodę w 

budynku izby wytrzeźwień i administracji TZUK. Należności na koniec okresu wynoszą 

12 691,54 zł.  
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Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego nie zostały 

zrealizowane.  

 

2.5 Dochody – dział 900 
 

Dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt zajmują niewielką pozycję w 

strukturze dochodów TZUK. Dotyczą opłat za pobyt zwierząt w schronisku uiszczanych 

przez właścicieli wyłapanych zwierząt oraz otrzymanych darowizn. W planie ujęto również 

wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego i odsetek za 

nieterminowe regulowanie należności.  

 

Plan dochodów ogółem dla działu 900 na rok 2015 wynosi 11 290 zł., i stanowi 1,57% udział 

w planowanych dochodach TZUK. 

 

Wykonanie ogółem za okres sprawozdawczy jest na poziomie 51,44% i obejmuje również 

wpływy, które nie były ujęte w planie. Dochody te dotyczą wpłaconego odszkodowania za 

zalanie pomieszczeń w siedzibie jednostki ( w wysokości 20% wpływu), zwrotu opłat 

sądowych poniesionych na egzekucję należności, sprzedaży złomu oraz częściowy zwrot 

poniesionych wydatków w roku ubiegłym na energię cieplna i wodę w budynku siedziby 

jednostki. Łącznie nieplanowane dochody na dzień sprawozdawczy wyniosły 800,63zł. 

 

Należności ogółem na dzień 30 czerwca wynoszą 6 110,73 zł., z czego 5 560,73zł. to 

należności wymagalne.  

 

Schronisko oprócz wsparcia finansowego ujętego w planie, otrzymuje również pomoc 

rzeczową, która pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki budżetu miasta na 

utrzymanie zwierząt. 

W roku 2015 schronisko tyskie otrzymało w postaci darowizn od osób fizycznych oraz 

przedsiębiorstw: 

 2 313,33 kg suchej karmy dla psów, 

 940,09  kg puszek dla psów, 

 316,77  kg suchej karmy dla kotów, 

 173,41  kg puszek dla kotów, 

 106,00  kg kaszy, 

 89,80  kg ryżu, 

 115,00  kg makaronu, 

 23,71 kg saszetek dla kotów, 

 14,80 kg saszetek dla psów, 

 50,00 kg mięsa. 

 

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oprócz podstawowej działalności realizuje 

również zadania edukacyjne we współpracy z nauczycielami wszystkich szczebli szkół oraz z 

przedszkolami. Edukacja  jest istotnym elementem sprzyjającym walce z bezdomnością 

zwierząt.  

Na terenie schroniska organizowane są prelekcje, których zadaniem jest przekazywanie 

wiedzy dotyczącej ochrony zwierząt i opieki nad nimi jak również zasad funkcjonowania 

schroniska.  
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Podczas zwiedzania Schroniska dzieci poznają obowiązki wynikające ze świadomego 

posiadania zwierząt, informowane są o potrzebach zwierząt domowych oraz o opiece, jakiej 

one wymagają. 

Ważnym elementem każdej prelekcji jest również propagowanie identyfikacji i sterylizacji 

zwierząt.  

 

W minionym półroczu placówkę naszą odwiedzili uczniowie z następujących placówek: 

 

 Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Tychach ul. Sikorskiego 147,  

 Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach, 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Tychach, 

 Przedszkole nr 10 w Tychach ul. Braterska 7, 

 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Radosnego Malucha” w Tychach ul. 

Jaśkowicka 17, ul. Runowa 14a, 

 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Smyki” w Tychach ul. Edukacji 11a, 

 Przedszkole nr 26 w Tychach, ul. Młodzieżowa 5, 

 Przedszkole nr 3 w Tychach, ul. Paprocańska 156, 

 Gimnazjum nr 6 w Tychach, ul. Tołstoja, 

 Przedszkole „Jedynka” w Tychach, ul. Nałkowskiej 6, 

 Przedszkole przy SP 11 w Tychach, ul. Skłodowskiej, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach, pl. Wolności, 

 Przedszkole nr 21 w Tychach, ul. Zelwerowicza, 

 Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach, ul. Begonii, Samorząd Uczniowski, 

 Liceum Ogólnokształcące nr III w Tychach, 

 Gimnazjum nr 1 w Tychach, ul. Brzozowa 24, 

 Przedszkole „Mała Klanza” w Tychach, al. Niepodległości 20/4, 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Tychach Urbanowicach, 

 Zespół Szkół Sportowych w Tychach, al. Niepodległości 190, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach Cielmicach, 

 Samorząd Szkolny Szkoły przy ul. Wojska Polskiego 10 w Tychach, 

 Samorząd Szkolny Szkoły przy ul. Elfów w Tychach, 

 Gimnazjum nr 3 w Tychach, ul. Borowa, 

 

a także pracownicy „Multikino”, marketu „Netto” w Tychach, Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych w Tychach, firma „Nakarm Pupila” z Bielska-Białej, KPP w 

Bieruniu, firma „MARS” Polska, Harcerze z 9 Drużyny Wodnej. 

 

2.5.1 Wpływy z usług - 900-90013-0830 

 

Miejskie schronisko dla zwierząt zgodnie ze statutem zajmuje się między innymi 

wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się  właściciela wyłapanego 

zwierzęcia schronisko nalicza opłatę za pobyt zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Tychy.  

Opłata za pierwszą dobę wynosi 20zł., za każdą następną 15zł. 

 

Dochody uzyskane z powyższych wpłat na dzień 30.06.2015r. kształtują się na poziomie 

1 097,00zł. i stanowią  19% zrealizowanych wpływów w dziale 900 i 30% planowanych 

wpływów z tego tytułu. 
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Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności na łączną kwotę  5 240zł. z czego 

zaległość to 4 690zł. Stan należności ulega systematycznemu wzrostowi. Wynika to z faktu, 

iż jednorazowa opłata jest bardzo niska i często koszty związane z dochodzeniem należności 

przewyższają kwotę roszczenia. 

 
1. Zmiany liczby psów przebywających w Schronisku w 2015 roku. 

 

miesiąc 

początkowa 

liczba 

zwierząt 

przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 123 26 30 0 0 1 21 118 

II 118 31 18 0 0 0 9 131 

III 131 27 26 0 0 3 16 129 

IV 129 31 30 1 1 3 14 125 

V 125 37 39 1 0 2 21 120 

VI 120 29 38 0 0 0 18 111 

suma - 181 181 2 1 9 99 -  

  

Z ogólnej liczby 181 psów wydanych w 2015r. - 99 sztuk to zwierzęta odebrane przez właścicieli.  

 

2.    Zmiany liczby kotów przebywających w Schronisku w  2015 roku. 

 

miesiąc 

początkowa 

liczba 

zwierząt 

przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 31 6 8 0 0 5 3 24 

II 24 1 8 0 0 1 0 16 

III 16 7 7 0 0 3 0 13 

IV 13 7 3 0 3 3 0 11 

V 11 11 5 0 0 1 3 16 

VI 16 12 3 0 2 3 1 20 

suma - 44 34 0 5 16 7 - 

 

Z ogólnej liczby 34 kotów wydanych w  2015r. -  7 sztuk  zostało odebranych przez właścicieli.  

 

2.5.2 Pozostałe odsetki  - 900-90013-0920 

 

Dochody z odsetek zaplanowane zostały w kwocie 10zł. Wpłaty w okresie sprawozdawczym 

wyniosły 3,49zł 

Należności odsetkowe naliczone na dzień na dzień 30.06.2015r. wynoszą 870,73 zł. 

 

2.5.3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -    900-90013-0960 

 

Miejskie schronisko dla zwierząt otrzymało w I półroczu 2015 roku darowizny pieniężne na 

łączną kwotę 3 906,80 zł.  W stosunku do planowanych wpływów kwota ta stanowi  51%.  

Darowizny wpłacane są głównie przez osoby fizyczne na rachunek bankowy lub 

bezpośrednio do kasy schroniska. Są to wpłaty dobrowolne a ich wysokość zależy od hojności 

darczyńców.  
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2.5.4 Wpływy z różnych dochodów - 900-90013-0970 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczą nieplanowanych wpłat z tytułu: 

- dochodów ze sprzedaży złomu (likwidacja zepsutego kotła warzelnego) – 225zł., 

- zwrotu opłaty sądowej wyegzekwowanej przez komornika  43 zł., 

- zwrotu poniesionych wydatków w roku 2014 dotyczących rozliczeń za wodę gospodarcza i 

CO w siedzibie jednostki (w wysokości 20%) – 441,95zł. 

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w okresie I 

półrocza nie zostały zrealizowane. 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. 

 

3. Omówienie wydatków 
 

Pierwotny plan wydatków TZUK wg Uchwały Budżetowej na 2015r. wynosił 3 353 329zł. 

W okresie I półrocza dokonano jednakże istotnych zmian mających wpływ na jego wysokość. 

Zmiany te wynikają z przyznania dodatkowych środków na wypłatę odszkodowania zgodnie 

z wyrokiem sądu, zakup oprogramowania oraz przygotowania się do reorganizacji TZUK z 

dniem 1 lipca polegającej na przejęciu przez jednostkę części zadań dotychczas 

realizowanych przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Kwota 

zwiększenia planu wydatków wynikająca z poszerzenia działalności Tyskiego Zakładu Usług 

Komunalnych wynosi 17 292 550 zł, w tym na: 

 

- gospodarkę odpadami    -      16 223 856 zł. 

-  opłaty za mapy geodezyjne    -    1 200 zł. 

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej  -    1 000 zł. 

- administrowanie cmentarzami   -  35 536 zł. 

- utrzymanie miast i wsi    -  19 434 zł. 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach -           720 000 zł. 

- pozostałą działalność    -           253 844 zł. 

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej   -               4 480 zł. 

- utrzymanie obiektów sportowych   -  33 200 zł.   

Pozostała kwota, tj. 3 403 372 zł.  przeznaczona jest na realizację dotychczasowych zadań w 

4 obszarach, w tym: 

 

- dział 500 HANDEL       -  219 969 zł. 

(koszty zatrudnienia 3 inkasentów, 1 pracownika księgowości oraz wypłata odszkodowania) 

   w tym na: 

- działalność bieżącą   - 175 456 zł. 

- nagrody jubileuszowe   -    1 850 zł. 

- wydatki jednorazowe   -   42 663 zł. 

 

- dział 710 DZIAŁALNOŚC KOMUNALNA   -         1 035 876 zł. 

(utrzymanie  cmentarzy komunalnych oraz pokrycie kosztów administracji - siedziby TZUK 

w wysokości 30% ponoszonych wydatków ) 

 w tym na: 
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- działalność bieżącą   -          1 010 062 zł.  

- nagrody jubileuszowe   -       3 600 zł. 

- wydatki jednorazowe   -            20 000 zł. 

   - wydatki majątkowe   -             2 214 zł.  

 

 

- dział 851 OCHRONA ZDROWIA    -         1 449 362 zł. 

(utrzymanie izby wytrzeźwień oraz pokrycie kosztów administracji – siedziby TZUK w 

wysokości 50% ponoszonych wydatków)   

w tym na: 

- działalność bieżącą    -                       1 434 812 zł. 

- nagrody jubileuszowe  -                  7 350 zł 

- wydatki jednorazowe  -                           3 510 zł. 

-  wydatki majątkowe   -                  3 690 zł.  

 

- dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA   -             698 165 zł. 
  (utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz pokrycie kosztów administracji - siedziby TZUK 

w wysokości 20% ponoszonych wydatków)  

 w tym na: 

- działalność bieżącą   -                    684 285 zł.  

 - wydatki jednorazowe  -                12 404 zł. 

- wydatki majątkowe   -      1 476 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem zamknęły się kwotą  1 628 494,85zł., co 

stanowi 7,87% realizację planu po zmianach i  48% realizację planu zadań dotychczas 

realizowanych przez TZUK. 

 

Zbiorczą informację  o zrealizowanych wydatkach z podziałem na poszczególne działy wg 

stanu na dzień 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabelka. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Dział 500 

Handel 

 

Dział 710 

Cmentarze 

 

 

Dział 851 

Izba 

Wytrzeźwień 

Dział 900 

Schronisko dla 

Zwierząt 

Razem 

Zatrudnienie na 

30.06.2015r. 

w tym etaty 

administracji 

4 

(4 et.) 
1 

6,5 

(6,5 et.) 
1,5 

16,5 

( 15,75 et.) 
2,5 

10 

( 9,5 et.) 
1 

37 osób 

( 35,75 et.) 
6 

Wydatki osobowe 

(wynagrodzenia, 

pochodne, osobowe, 

odpis na ZFŚS) 

73 041,01 183 708,25 478 809,07 221 256,37 956 814,70 

Zakup energii 0,00 14 526,92 28 679,81 12 501,87 55 708,60 
Zakup usług 40,00 122 478,81 130 053,69 26 874,18 279 446,68 

Pozostałe wydatki 1 608,29 164 917,29 35 437,76 55 706,57 257 669,91 
Wydatki 

jednorazowe 
42 636,55 17 328,52 364,21 11 145,68 71 474,96 

Wydatki majątkowe 0,00 2 214,00 3 690,00 1 476,00 7 380,00 
 

RAZEM 

 
117 325,85 

 

505 173,79 

 

677 034,54 328 960,67 1 628 494,85 
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Z przedstawionej analizy wynika, iż największy udział w wydatkach ogółem TZUK 

zrealizowanych w okresie sprawozdawczym stanowią wydatki osobowe ( 59%). 

 

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem  : 116 122,55 zł. w tym 

-  dział 500  -   2 101,89 zł. 

-  dział 710  - 40 672,69 zł. 

-  dział 851  - 51 677,82 zł. 

-  dział 900  -  21 670,15 zł. 

 

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami 

bieżącymi. 

 

Zatrudnienie ogółem na dzień 30.06.2015r. w TZUK wynosi 37 osób (35,75 et.). 

 

Szczegółowe  zestawienie  zrealizowanych  wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej 

z uwzględnieniem miejsca ich powstawania, w porównaniu do planu przedstawia poniższa 

tabela.  

     

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Dział 500 – „Handel” 

 
1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

500-50095-3020 

2 250,00 

 

 

2 250,00 

 

 

778,70 

 

 

35 

 

2. Wynagrodzenia osobowe 

500-50095-4010 

w tym; 

-nagrody jubileuszowe 

131 550,00 

 

 

1 850,00 

126 550,00 

 

 

1 850,00 

49 897,60 

 

 

1 845,23 

39 

3. Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

500-50095-4040 

10 270,00 9 631,00 9 630,97 100 

4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

500-50095-4110 

24 060, 00 23 886, 00 8 487,93 36 

5. 
Składki na FP 

500-50095-4120 
3 430,00 3 430,00 825,81 24 

 

6. 

Składki  na PFRON 

500-50095-4140 
2 400,00 2 400,00 1 165,95 49 

7. Zakup materiałów i wyposażenia 

500-50095-4210 
2 605,00 2 605,00 422,00 16 

8. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

500-50095-4280 
115,00 115,00 40,00 

35 

9. 

 

Podróże służbowe krajowe 

500-50095-4410 
100,00 100,00 0,00 - 

10. 

 

Odpisy na ZFŚS 

500-50095-4440 
4 559,00 4 559,00 3 420,00 75 

11. Pozostałe odsetki 

500-50095-4580 
0,00 9 527,00 9 500,55 100 

12. Kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób fizycznych 

500-50095-4590 

0,00 30 000,00 30 000,00 100 

13. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

500-50095-4610 

1 000,00 4 136,00 3 156,34 76 
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14. 

 

Szkolenia pracowników 

500-50095-4700 
780,00 780,00 0,00 - 

 

16. 

 

OGÓŁEM WYDATKI  -  500 

 

183 119,00 

 

219 969,00 

 

117 325,85 

 

53 

Dział 710 – Działalność usługowa – cmentarze” 

 
1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

710-71035-3020 

7 000,00 7 000,00 1 232,14 18 

2. 

 

Wynagrodzenia osobowe 

710-71035-4010 

w tym; 

-nagrody jubileuszowe 

286 600,00 

 

3 600,00 

289 485,00 

 

3 600,00 

130 139,36 

 

0,00 

45 

3. Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

710-71035-4040 

21 900,00 21 515,00 21 514,75 100 

4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

710-71035-4110 

52 410,00 52 890,00 23 167,84 44 

5. 

 

Składki na FP 

710-71035-4120 
7 470,00 7 470,00 2 183,16 29 

6. 

 

Składki na PFRON 

710-71035-4140 
3 900,00 3 900,00 1 894,65 49 

7. Zakup materiałów i wyposażenia 

710-71035-4210 
10 000,00 15 000,00 8 885,69 59 

8. 

 

Zakup energii 

710-71035-4260 
40 000,00 40 000,00 14 526,92 36 

9. 

 

Zakup usług remontowych 

710-71035-4270 
1 500,00 1 500,00 260,00 17 

10. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

710-71035-4280 
133,00 133,00 120,00 90 

11. 

 

Zakup usług pozostałych 

710-71035-4300 
318 705,00 348 162,00 132 601,59 38 

12. Zakup usług telekom unika. 

710-71035-4360 
3 813,00 3 813,00 1 735,74 46 

13. 

 

Opłaty czynszowe za 

pomieszczenia biurowe 

710-71035-4400 

 

10 368,00 

 

10 368,00 

 

5 157,24 

50 

14. 

 

Podróże służbowe krajowe 

710-71035-4410 
5 420,00 5 420,00 2 374,26 44 

15. 

 

Opłaty i składki różne 

710-71035-4430 
8 024,00 8 024,00 7 731,25 96 

16. 

 

Odpisy na ZFŚS 

710-71035-4440 
7 294,00 7 294,00 5 471,00 75 

17. 

 
Podatek od nieruchomości 

710-71035-4480 
75 570,00 77 524,00 38 440,00 50 

18. Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek sam. terytorialnego 

710-71035-4520 

163 085,00 170 225,00 105 434,20 62 

19. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

710-71035-4610 

0,00 125,00 0,00 - 

20. Szkolenia pracowników 

710-71035-4700 
350,00 350,00 90,00 26 

21. 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne 

710-71035-6060 
0,00 2 214,00 2 214,00 100 

 

 
Razem 71035 1 023 542,00 1 072 412,00 505 173,79 47 
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22. Różne opłaty i składki 

710-71095-4430 
0,00 1 200,00 0,00 - 

 Razem 71095 

 

0,00 1 200,00 0,00 - 

 

23. 

 

Razem - 710 

 

1 023 542,00 

 

1 073 612,00 

 

505 173,79 

 

47 

 

Dział 851  -  „Ochrona zdrowia” 

 
1. Wydatki osobowe nie zaliczone  

do wynagrodzeń 

851-85158-3020 

10 855,00 

 

 

10 855,00 

 

 

2 440,19 

 

 

22 

 

 

2. 

 

Wynagrodzenia osobowe 

851-85158-4010 

w tym; 

-nagrody jubileuszowe 

743 650,00 

 

7 350,00 

743 650,00 

 

7 350,00 

340 659,22 

 

3 812,44 

46 

 

52 

3. Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

851-85158-4040 

57 330,00 57 330,00 56 187,32 98 

4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

851-85158-4110 

136 426,00 136 426,00 59 522,57 44 

5. 

 

Składki na FP 

851-85158-4120 
19 444,00 19 444,00 6 049,77 31 

6. 

 

Składki na PFRON 

851-85158-4140 
9 900,00 9 900,00 4 809,57 46 

7. Zakup materiałów i wyposażenia 

851-85158-4210 

28 000,00 

 

28 000,00 

 

10 890,45 

 
39 

8. Zakup środków żywności 

851-85158-4220 
2 200,00 2,200,00 1 254,60 57 

9. Zakup leków, wyrobów 

medycznych i biobójczych 

851-85158-4230 

2 305,00 2 264,00 

 

306,29 

 

14 

10. 

 

Zakup energii 

851-85158-4260 

49 000,00 

 

49 000,00 

 

28 679,81 

 
59 

11. 

 

Zakup usług remontowych 

851-85158-4270 
1 000,00 1 000,00 49,20 5 

12. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

851-85158-4280 

246 105,00 

 

238 965,00 

 

99 703,00 

 
42 

13. 

 

Zakup usług pozostałych 

851-85158-4300 

64 850,00 

 

64 850,00 

 

26 297,91 

 
41 

14. Zakup usług telekomu.  

851-85158-4360 
8 750,00 8 750,00 3 133,58 36 

15. 

 

Opłaty czynszowe za 

pomieszczenia biurowe 

851-85158-4400 

24 000,00 

 

 

24 000,00 

 

 

11 951,34 

 

 

50 

16. 

 

Podróże służbowe krajowe 

851-85158-4410 
4 000,00 4 000,00 1 610,23 41 

17. 

 

Opłaty i składki różne 

851-85158-4430 
1 900,00 1 941,00 1 940,02 100 

18. 

 

Odpisy na ZFŚS 

851-85158-4440 
18 597,00 18 597,00 13 950,00 75 

19. Opłaty na rzecz budżetu państwa 

851-85158-4510 
0,00 174,00 174,00 100 

20. 

 

Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

851-85158-4610 

21 000,00 20 826,00 2 501,26 12 
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21. 

 

Szkolenia pracowników 

851-85158-4700 
3 500,00 3 500,00 870,00 25 

22. Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

851-85158-6060 

0,00 3 690,00 3 690,00 100 

23. Ogółem – 851 
 

1 452 812,00 

 

1 449 362,00 

 

677 034,54 

 

47 

Dział 900 – „Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 

 
1. Wynagrodzenia osobowe  

900-90002-4010 
0,00 193 656,00 0,00  

2. Dodatkowe wynagrodzenia 

roczne 

900-90002-4040 

0,00 5 718,00 0,00  

3. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

900-90002-4110 

0,00 34 701,00 0,00  

4. Składki na Fundusz Pracy 

900-90002-4120 
0,00 5 313,00 0,00  

5. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90002-4210 
0,00 19 616,00 0,00  

6. Zakup energii 

900-90002-4260 
0,00 2 339,00 0,00  

7. Zakup usług pozostałych 

900-90002-4300 
0,00 15 851 755,00 0,00  

8. Zakup usług telekomu.  

900-90002-4360 
0,00 2 723,00 0,00  

9. Opłaty czynszowe za 

pomieszczenia biurowe 

900-90002-4400 

0,00 12 746,00 0,00  

10. Podróże służbowe krajowe 

900-90002-4410 
0,00 8 440,00 0,00  

11. Odpisy na ZFŚS 

900-90002-4440 
0,00 2 735,00 0,00  

12. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90002-4610 

0,00 4 000,00 0,00  

13. Szkolenia pracowników 

900-90002-4700 
0,00 2 414,00 0,00  

14. Wydatki na zakupy inwestycyjne 

900-90002-6060 
0,00 77 700,00 0,00  

 Razem 90002- gospodarka 

odpadami 
0,00 16 223 856,00 0,00  

15.  Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90003-4210 
0,00 15 560,00 0,00  

16. Zakup usług pozostałych 

900-90003-4300 
0,00 3 874,00 0,00  

 Razem 90003- oczyszczanie 

miast i wsi 
0,00 19 434,00 0,00  

16. Zakup usług pozostałych 

900-90004-4300 
0,00 720 000,00 0,00  

 Razem  90004- utrzymanie 

zieleni w miastach i gminach 
0,00 720 000,00 0,00  

17. Wydatki osobowe nie zaliczone  

do wynagrodzeń 

900-90013-3020 

10 446,00 10 446,00 2 344,54 22 

18. Wynagrodzenia osobowe 

900-90013-4010 
337 030,00 340 145,00 155 672,14 46 

19. Dodatkowe wynagrodzenie 25 600,00 24 985,00 24 984,86 100 
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roczne 

900-90013-4040 

20. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

900-90013-4110 

62 340,00 62 673,00 27 543,67 44 

21. Składki na FP 

900-90013-4120 
8 885,00 8 885,00 2 916,16 33 

22. Składki na PFRON 

900-90013-4140 
6 000,00 6 000,00 2 914,83 49 

23. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90013-4210 
40 000,00 40 000,00 10 962,86 27 

24. Zakup środków żywności 

900-90013-4220 
40 000,00 40 000,00 8 038,78 20 

25. Zakup leków, wyrobów 

medycznych i biobójczych 

900-90013-4230 

12 000,00 12 000,00 5 032,71 42 

26. Zakup energii 

900-90013-4260 
26 000,00 26 000,00 12 501,87 48 

27. Zakup usług remontowych 

900-90013-4270 
13 000,00 12 000,00 11 234,68 94 

28. Zakup usług zdrowotnych 

900-90013-4280 
340,00 340,00 0,00 - 

29. Zakup usług pozostałych 

900-90013-4300 
61 553,00 57 915,00 24 984,20 43 

30. Zakup usług telekomu. 

900-90013-4360 
4 330,00 4 330,00 1 740,98 40 

31. Opłaty czynszowe za 

pomieszczenia biurowe 

900-90013-4400 

2 500,00 2 500,00 1 242,18 50 

32. Podróże służbowe krajowe 

900-90013-4410 
2 009,00 2 009,00 621,02 31 

33. Opłaty i składki  różne 

900-90013-4430 
5 700,00 5 700,00 5 296,65 93 

34. Odpisy na ZFŚS 

900-90013-4440 
10 393,00 10 393,00 7 795,00 75 

35. Podatek od nieruchomości 

900-90013-4480 
4 021,00 4 021,00 2 011,00 50 

36. Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu  

terytorialnego. 

900-90013-4520 

20 589,00 24 473,00 19 586,54 80 

37. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90013-4610 

120,00 874,00 0,00 - 

38. Szkolenia pracowników 

900-90013-4700 
1 000,00 1 000,00 60,00 6 

39. Wydatki na zakupy inwestycyjne 

900-90013-6060 
0,00 1 476,00 1 476,00 100 

 Razem 90013- schronisko dla 

zwierząt 
693 856,00 698 165,00 328 960,67 47 

40. Wynagrodzenia osobowe  

900-90095-4010 
0,00 63 259,00 0,00  

41. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

900-90095-4110 

0,00 10 874,00 0,00  

42. Składki na Fundusz Pracy 

900-90095-4120 
0,00 1 550,00 0,00  

43. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90095-4210 
0,00 2 250,00 0,00  
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44. Zakup energii 

900-90095-4260 
0,00 9 820,00 0,00  

45. Zakup usług remontowych 

900-90095-4270 
0,00 20 000,00 0,00  

46. Zakup usług pozostałych 

900-90095-4300 
0,00 143 270,00 0,00  

47. Podróże służbowe krajowe 

900-90095-4410 
0,00 450,00 0,00  

48. Różne opłaty i składki 

900-90095-4430 
0,00 230,00 0,00  

49. Odpisy na ZFŚS 

900-90095-4440 
0,00 1 641,00 0,00  

50. Szkolenia pracowników 

900-90095-4700 
0,00 500,00 0,00  

 Razem 90095-pozostała 

działalność 
0,00 253 844,00 0,00  

51. OGÓŁEM - 900 693 856,00 17 915 299,00 328 960,67 2 

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1. Zakup usług pozostałych 

921-92195-4300 
0,00 4 480,00 0,00  

 OGÓŁEM - 921 0,00 4 480,00 0,00 - 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

1. Zakup usług remontowych 

926-92601-4270 
0,00 10 600,00 0,00  

2. Zakup usług pozostałych 

926-92601-4300 
0,00 22 600,00 0,00  

 
OGÓŁEM - 926 0,00 33 200,00 0,00 - 

 
OGÓŁEM TZUK:  

500,710,851,900,921,926 
3 353 329,00 20 695 922,00 1 628 494,85 8 

   

 

3.1 Wydatki dział 500  
 

Plan wydatków po zmianach dla działu 500 wynosi  219 969 zł.  

Wykonanie ogółem na 30 czerwca wyniosło 117 325,85 zł., co stanowi 53% planowanych 

wydatków ogółem. 

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 101,89 zł. i dotyczą głównie 

pochodnych od wynagrodzeń. 

 

3.1.1 Wydatki bieżące 

 

Wydatki osobowe 

 

Wydatki osobowe stanowią główną  pozycję w strukturze wydatków bieżących działu 500. 

Plan po zmianach wynosi 170 306 zł. i stanowi 77% całego planu tego działu. 

 

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015r. w dziale 500  wynosi 4 osoby ( wszyscy są zatrudnieni 

na pełny etat), z czego: 



 27 

- 1 osoba pracuje w administracji (biuro) – obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim,  

- 3 osoby to inkasenci opłaty targowej. 

 

Za okres sprawozdawczy wydatki osobowe zamknęły się kwotą 73 041,01 zł. co stanowi 

43%  wykonanie planu i 62% udział we wszystkich wydatkach działu 500. 

Na niski poziom wykonania wydatków ma wpływ urlop macierzyński pracownika, który 

finansowany jest przez ZUS. 

 

Na koszty osobowe składają się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 

wynagrodzenia osobowe,  składki na ZUS i FP,  dodatkowe wynagrodzenie roczne,  odpisy 

na ZFŚS.  

     

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale 500 liczone bez nagród jubileuszowych 

w przeliczeniu na  1 zatrudnionego wynosi 2 697,49zł.  

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały  

 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie  

 

Zobow. 

 

Współ. 

% 

 

1. 

Wydatki osobowe nie zaliczone do 

wynagrodzeń 

500-50095-3020 

- ekwiwalenty za pranie i używanie 

własnej odzieży 

- środki BHP 

- woda do picia 

 

2 250,00 

 

 

 

 

 

 

2 250,00 

 

 

 

 

 

 

778,70 

 

 

 

0,00 

 

 

 

35 

 

2. 

Wynagrodzenia osobowe    

500-50095-4010 

- wynagrodzenia  

- nagrody jubileuszowe  

131 550,00 

 

129 700,00 

1 850,00 

126 550,00 

 

124 700,00 

1 850,00 

49 897,60 

 

48 052,37 

1 845,23 

502,39 

 

502,39 

0,00 

39 

 

39 

100 

3. 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

500-50095-4040 
10 270,00 9 631,00 9 630,97 

 

0,00 100 

 

4. 

Składki ZUS 

500-50095-4110 
24 060,00 23 886,00 8 487,93 

 

1 274,77 

 

36 

 

5. 

 

Składki na FP 

500-50095-4120 
3 430,00 3 430,00 825,81 

 

120,73 24 

6. 
Odpisy na ZFŚS 

500-50095-4440 
4 559,00 4 559,00 3 420,00 0,00 75 

7. 
 

RAZEM 
176 119,00 170 306,00 73 041,01 1 897,89 43 

 

Usługi obce 

 

Wydatki związane z zakupem usług obcych w dziale 500 na rok 2015 zaplanowano w 

kwocie 895 zł. Obejmują one zakup usług zdrowotnych oraz szkoleniowych. W okresie 

sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 40 zł. na badania okresowe pracowników. 

 

Pozostałe wydatki 

 

Pozostałe  wydatki zaplanowano na kwotę 48 768 zł. Stanowią one 22% wszystkich 

planowanych wydatków w dziale 500. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków 

przedstawia poniższa tabela. 
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Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą wpłat na PFRON i wynoszą 

204,00 zł. 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg uchwały 

 

Plan po 

zmianach  

 

 

Wykonanie  

 
Współ. 

% 

1. Wpłaty na PFRON 

500-50095-4140 

2 400,00 2 400,00 1 165,95 49 

 

2. 

Zakup materiałów i wyposażenia 

500-50095-4210 

-art. biurowe,  

- rezerwa kasowa- inkasent 

2 605,00 

 

 

 

2 605,00 

 

 

 

422,00 

 

22,00 

400,00 

16 

 

 

 

3. 
Podróże służbowe krajowe 

500-50095-4410 

100,00 100,00 
0,00 

- 

4. 

Pozostałe odsetki 

500-50095-4580 

- odsetki zasądzone wyrokiem sądu 

związane z wypłata odszkodowania 

0,00 9 527,00 9 500,55 

 

 

 

 

100 

5. 

 

 

 

 

Kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób fizycznych 

500-50095-4590 

- wyrok sądu o wypłatę 

odszkodowania za uszczerbek na 

zdrowiu 

0,00 30 000,00 30 000,00 

 

 

 

 

 

 

100 

6. 

 

 

 

Koszty postęp. sądowego i 

prokuratorskiego 

500-50095-4610 

- związane zastępstwa procesowego 

- dotyczące egzekucji komorniczej 

1 000,00 

 

 

0,00 

1 000,00 

4 136,00 

 

 

3 136,00 

1 000,00 

3 156,34 

 

 

3 136,00 

20,34 

76 

7. 
 

RAZEM 
6 105,00 48 768,00 44 244,84 91 

 

.  

3.2  Wydatki  dział 710 
 

Plan wydatków dla działu 710 wg Uchwały na rok 2015 ustalony został na poziomie 

1 023 542 zł. Przyznane środki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na 

cmentarzach komunalnych (Barwna, Wartogłowiec, osiedle „T”), na pokrycie kosztów 

osobowych pracowników oraz częściowo utrzymania siedziby TZUK przy ul. Burschego (w 

wysokości 30% ponoszonych wydatków). 

 

Wydatki na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą  505 173,79 zł. co stanowi  47%  

planowanych wydatków na rok budżetowy, w tym wydatki dotyczące siedziby TZUK 

77 484,20zł. 

Zobowiązania ogółem dla działu 710 na dzień 30.06.2015r. wynoszą 40 672,69zł. 

 

3.2.1  Wydatki bieżące 

Wydatki osobowe 

 

Koszty osobowe stanowią  jedną z głównych pozycji w strukturze wydatków  w dziale 710.  

Obejmują one wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP oraz 

odpisy na ZFŚS. 
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Plan ogółem wynosi  385 654 zł. i został wykonany w  48%  (183 708,25zł.). 

 

Zatrudnienie w dziale 710 na dzień 30.06.2015r. jest takie samo jak na początku roku i 

przedstawia się następująco: 

-   kierownik cmentarzy – 1 etat, 

-  pracownicy fizyczni – 3 etaty (przebywają na poszczególnych obiektach w zależności od 

potrzeb i natężenia pracy), 

- konserwator – 1 etat, 

- administracja TZUK  - 1,5 et.  

Średnie miesięczne zatrudnienie  wynosi 6,5 et. 

Średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 

3 489,64 zł. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 

2015 

 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonanie  

 

Zobow. 

 

Współ. 

% 

 

1. 

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń  

710-71035-3020 

- ekwiwalenty za pranie własnej 

odzieży 

- odzież robocza 

- środki czystości BHP 

- woda do picia, herbata 

7 000,00 7 000,00 1 232,14 

 

 

525,00 

 

0,00 

220,06 

487,08 

0,00 18 

2. Wynagrodzenia osobowe  

710-71035-4010 

- wynagrodzenia brutto 

- nagrody jubileuszowe 

286 600,00 

 

283 000,00 

3 600,00 

289 485,00 

 

285 88500 

3 600,00 

130 139,36 

 

130 139,36 

0,00 

5 956,70 

 

5 956,7 

- 

46 

 

46 

- 

3. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

710-71035-4040 

21 900,00 

 

21 515,00 

 

21 514,75 0,00 100 

 

4. 

Składki ZUS 

710-71035-4110 

52 410,00 52 890,00 23 167,84 3 798,99 44 

5. 
Składki na FP 

710-71035-4120 

7 470,00 

 

7 470,00 

 

2 183,16 

 

362,68 29 

6. 
Odpisy na ZFŚS 

710-71035-4440 

7 294,00 7 294,00 
5 471,00 

0,00 75 

7. 
RAZEM 

 

382 674,00 385 654,00 
183 708,25 

10 118,37 48 

 

Wykonanie za okres sprawozdawczy jest nieco niższe od planowanego, ze względu na fakt iż 

w I półroczu część kosztów osobowych pokrywana była przez ZUS w związku z 

przebywaniem pracownika na urlopie rodzicielskim.  

 

Usługi obce 

 

Wydatki ponoszone na zakup usług obcych stanowią znaczącą pozycję w planie finansowym 

w dziale 710. W okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 122 478,81 zł.  co stanowi  

40% realizacji założeń przyjętych w planie i 24% udział w wydatkach ogółem w dziale  710. 

Większość usług realizowanych przez TZUK odbywa się na podstawie zawartych umów. 

Największy udział w wydatkach ma umowa dotycząca utrzymania czystości na cmentarzu 

Wartogłowcu.  
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Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków z podziałem na różne rodzaje usług 

przedstawia poniższa tabela. 

 
Lp. Wyszczególnienie Plan wg 

Uchwały 

2015 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie  Współ. 

% 

 

1. 

Usługi remontowe 

710-71035-4270 

-drobne naprawy i konserwacje bieżące 

1 500,00 

 
1 500,00 

 

1 500,00 

260,00 

 

260,00 

17 

 

 

 

2. 

Usługi zdrowotne 

710-71035-4280 

-badania  okresowe i szczepienia 

pracowników 

133,00 

 
133,00 

 
120,00 

 

120,00 

90 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi 

710-71035-4300       

  w tym: 

- bieżące  TZUK 

- ochrona Cmentarza ul. Barwna i monitoring 

biura CKW i Burschego 

- sprzątanie, koszenie, odśnieżanie 

(Wartogłowiec) 

- wynajem kabin toaletowych i serwis 

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- serwis komputerowy 

- pozostałe 

- wycinka drzew i inne jednorazowe 

- odprowadzenie ścieków 

- administrowanie cmentarzami 

-utrzymanie miejsc pamięci narodowej 

318 705,00 

 

 

298 205,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,00 

500,00 

0,00 

0,00 

348 162,00 

 

 

296 126,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000,00 

500,00 

35 536,00 

1 000,00 

132 601,59 

 

 

120 163,08 

26 217,45 

 

82 397,38 

 

1 188,00 

5 535,00 

1 260,00 

932,24 

4 633,01 

13 328,52 

109,99 

0,00 

0,00 

38 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

22 

4. 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

710-71035-4360 

- telefony służbowe, ryczałty, Internet 

3 813,00 3 813,00 1 735,74 46 

5. 

 

Szkolenia pracowników 

710-71035-4700 
350,00  350,00 90,00 26 

6. 
Razem  

 

 

324 501,00 

 

353 958,00 122 478,81 

 

35 

 

 

Zobowiązania dotyczące zakupu usług na dzień 30.06.2015r. wynoszą 24 825,98 zł.  

Niski stopień realizacji planu wynika ze zmian w związku z reorganizacją TZUK i 

zwiększeniem planu na wydatki dotyczące realizacji nowych zadań od 1 lipca  2015r. 

 

Zakup energii    -  710-71035-4260 

 

Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody oraz CO za okres sprawozdawczy zamknęły się 

kwotą  14 526,92 zł., w tym koszty dotyczące utrzymania siedziby TZUK (w wysokości 30% 

nakładów)  to  3 329,44 zł. 

Plan na rok 2015 zakłada wydatki na poziomie 40 000 zł. Uwzględnia on jedynie wydatki 

ponoszone na potrzeby własne TZUK tzn. bez części kosztów związanych z zakupem energii 

i wody, refakturowanych na Spółkę „Śródmieście”, która użytkuje obiekt cmentarny i jest 

zobowiązana do pokrywania części wydatków wg wskazań zamontowanych podliczników. 

Zobowiązania  na dzień 30.06.2015 kształtują się na poziomie 4 680,32zł. 
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Lp. 
 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały  

 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie  

 

Współ. 

% 

 

1. 

Zakup energii 

710-71035-4260 

- energia elektryczna 

- woda  

- CO  (siedzibie TZUK) 

- zwroty wydatków dokonane przez Spółke 

„Śródmiescie” (woda i energia elektryczna) 

40 000,00 40 000,00 14 526,92 

 

14 922,88 

1 617,02 

2 586,31 

- 4 599,29 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek od nieruchomości   - 710-71035-4480 

 

Wydatki na podatek od nieruchomości dotyczą dwóch cmentarzy komunalnych: przy ul. 

Cmentarnej – Wartogłowiec  i  ul. Barwnej.       

Ogółem zobowiązanie podatkowe za rok 2015, wynosi 75 668zł.,  i jest niższe od przyjętego  

planu. Wykonanie na 30.06.2015r. wynosi 38 440,00 zł., co stanowi 51%  całego 

zobowiązania i 50% aktualnego planu wynoszącego 77 524 zł.  

W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na podatek od nieruchomości wzrosły ze względu 

na zmiany podstawy opodatkowania (wzrost powierzchni gruntów- cmentarz ul. Barwna). 

Podatek od części nieruchomości będącej w użytkowaniu spółki pokrywa sama Spółka 

„Śródmieście”. 

 

Pozostałe wydatki 

 

Na pozostałe wydatki składają się: zakupy rzeczowe (materiałów i wyposażenia, lekarstw  i 

wyrobów medycznych), wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty 

różne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (m.in. dzierżawa kontenera na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Barwnej) oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

 

Plan wydatków ogółem dla wszystkich tych pozycji wynosi 213 062 zł., natomiast wykonanie 

na koniec czerwca 131 477,29 zł. co stanowi 57% planu. Szczegółowe wykonanie 

poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.  

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 

2015 

 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonanie  

 

Współ. 

% 

1. Wpłaty na PFRON 

710-71035-4140 

3 900,00 3 900,00 1 894,65 49 

 

2. 

Zakup materiałów i wyposażenia 

710-71035-4210 

w tym: 

- bieżące 

- art. Biurowe,  

-prenumeraty czasopism i publikacji 

- pozostałe ( środki czystości, art. dla  dział 

techn.  itp.) 

- benzyna na potrzeby cmentarzy 

- jednorazowe – zakup drzew do dokonania 

nasadzeń na cmentarzu Wartogłowcu 

 

10 000,00 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

15 000,00 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

8 885,69 

 

3 885,69 

550,15 

400,40 

2 428,83 

 

506,316 

5 000,00 

 

59 

 

39 

 

 

 

 

 

100 

3. Opłaty czynszowe za pomieszczenia 

710-71035-4400 

- dzierżawa kontenera na Cmentarzu przy ul. 

10 368,00 

 

 

10 368,00 

 

 

5 157,24 

 

3 294,00 

50 
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Barwnej 

- 30% wydatków za wynajem pomieszczeń 

biurowych siedziby TZUK 

 

 

 

 

 

 

 

1 863,24 

 

 

 

 

4. Podróże służbowe krajowe 

710-71035-4410 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

- delegacje 

5 420,00 5 420,00 

 

 

2 374,26 

 

1 952,26 

422,00 

44 

5. Różne opłaty i składki 

710-71035-4430 

- polisy ubezpieczeniowe 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele 

handlowe 

- opłata CEPIK 

8 024,00 8 024,00 7 731,25 

 

3 131,25 

 

4 599,00 

1,00 

96 

6. 

 

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 

710-71035-4520 

-opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

- opłaty skarbowe 

163 085,00 

 

 

 

 

170 225,00 

 

 

 

105 434,20 

 

105 400,20 

 

34,00 

62 

 

 

 

 

7. Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego 

710-71035-4610 

- dotyczące kosztów komorniczych. 

0,00 125,00 0,00 

 

 

 

 

8. 

 

RAZEM  

 

 

200 797,00 

 

213 062,00 

 

131 477,29 

 

 

57 

 

Ponadplanowe wykonanie wydatków można zauważyć w pozycji związanej z opłatami za 

wywóz odpadów komunalnych. Przyczyną zwiększonych wydatków jest zwiększająca się 

ilość odpadów na cmentarzach komunalnych. Z roku na rok liczba miejsc wzrasta, a co za 

tym idzie zwiększa się ilość generowanych odpadów.  

TZUK na bieżąco monitoruje częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy, aby 

w okresach mniejszego natężenia ruchu odwiedzających korygować deklaracje, jednakże 

rzadko istnieje taka możliwość. W  związku z powyższym zachodzi duże 

prawdopodobieństwo, iż plan na wydatki związane z wywozem odpadów trzeba będzie 

zwiększyć aby zapewnić bieżące opróżnianie kontenerów. Dla porównania wydatki w I 

półroczu 2014r. wyniosły 76 562,80zł. 

 

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą 1 048,02 zł. i dotyczą wpłat na PFRON, 

zakupów rzeczowych i ekwiwalentów za jazdy lokalne. 

 

3.2.2  Wydatki majątkowe    710-71035-6060 

 

Wydatki majątkowe ujęte w planie TZUK na rok 2015 dotyczą zakupu programu „Środki 

Trwałe, Wyposażenie i Inwentaryzacja” do prowadzenia ewidencji majątku w systemie 

komputerowym. Program wykorzystywany będzie przez dział księgowości w siedzibie 

jednostki, w związku z czym w dziale 710 ujęte jest tylko 30% wartości zakupu nowego 

programu. Na dzień sprawozdawczy wykonanie wynosi  2 214 zł., co stanowi 100% planu. 

 

3.3   Wydatki dział 851 
 

Plan wydatków dla działu 851 (zapewnienie funkcjonowania izby wytrzeźwień oraz siedziby 

TZUK w wysokości 50% ponoszonych kosztów) zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta 

wynosił 1 452 812 zł. W okresie I półrocza dokonywano zmian w planie i na dzień 

30.06.2015r. wynosi on 1 449 362zł.. 
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Przyznane środki finansowe w dziale 851 przeznaczone są na:  

- wydatki bieżące                    1 442 162,00 

- wydatki jednorazowe              3 510,00        

- zakupy inwestycyjne        3 690,00 

 

W ramach działalności bieżącej środki wydatkowane są na utrzymanie izby wytrzeźwień i 

świadczenie usług związanych z opieką nad osobami doprowadzonymi do wytrzeźwienia oraz 

pokrycie kosztów funkcjonowania administracji TZUK w wysokości 50% ponoszonych 

wydatków. 

  

Wydatki jednorazowe dotyczą aktualizacji oprogramowania w siedzibie jednostki, prac 

szkoleniowych itp. 

 

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu pakietu programu do ewidencji majątku „Środki 

Trwałe, Wyposażenie, Inwentaryzacja” w wysokości 50 % kosztów. 

 

Na rok 2015 zaplanowano pobyt 2 600 pacjentów. Statystyka za okres sprawozdawczy 

pokazała, że w izbie wytrzeźwień przebywało 1 278 osób co stanowi 50% założeń przyjętych 

w planie. W porównaniu do roku ubiegło w okresie I półrocza izba wytrzeźwień przyjęła 21 

osób więcej. 

 

Planowany koszt pobytu jednego pacjenta na rok 2014 (liczony bez wydatków 

jednorazowych i inwestycyjnych) wynosił 557,42zł., natomiast rzeczywisty był niższy i 

wyniósł 526,59 zł.  Koszty prowadzenia izby wytrzeźwień są w zasadzie stałe i nie zależą od 

liczby doprowadzonych osób. Ilość przyjętych pacjentów ma jednak wpływ na koszt 

jednostkowy, który przy większej ilości obsługiwanych osób jest niższy.   

 

3.3.1 Wydatki bieżące  

 

Wydatki osobowe 

 

Podobnie jak i w innych działach, koszty osobowe stanowią  główną pozycję w strukturze 

wydatków  w dziale 851.  Obejmują one wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, 

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie 

społeczne, składki na FP  oraz odpisy na ZFŚS. 

Plan ogółem po zmianach wynosi  986 302 zł. i został wykonany w  49%  (478 809,07 zł.). 

W dziale izby wytrzeźwień na dzień 30.06.2015r. zatrudnienie wynosi 15,75et. i przedstawia 

się następująco: 

-  4  etaty w pionie administracji izby (kierownik, pracownik biurowy , windykacja – 2 et.), 

- 4,75 etatu na stanowisku kierownika zmiany, 

- 4,5 etatu to opiekunowie,  

- 2,5 etatu administracji TZUK.  

 

Opieka nad pacjentami doprowadzonymi do wytrzeźwienia prowadzona jest przez 24 godziny 

na dobę. 

Średnie  miesięczne zatrudnienie za 2015 rok wynosi 15,75 et. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 3 737,91 zł. 

 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 

2015 

 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonanie  

 

Zobow. 

 

Współ. 

% 

 

1. 

Wydatki osobowe nie zaliczane 

do wynagrodzeń  

851-85158-3020 

- środki higieny BHP, herbata, 

kawa i woda do picia dla 

pracowników 

10 855,00 

 

 

 

10 855,00 

 

2 440,19 
 

 

2 440,19 

0,00 

 

 

22 

 

 

 

 

2. 

Wynagrodzenia osobowe  

851-85158-4010 

- wynagrodzenia brutto 

- nagrody jubileuszowe 

743 650,00 

 

736 300,00 

57 330,00 

743 650,00 

 

736 300,00 

57 330,00 

340 659,22 

 

336 846,78 

3 812,44 

16 385,84 

 

16 385,84 

0,00 

46 

 

46 

52 

3. 

Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

851-85158-4040 

 

57 330,00 

 

57 330,00 

 

56 187,32 

 

- 

 

98 

 

4. 

Składki ZUS 

851-85158-4110 

136 426,00 136 426,00 59 522,57 10 100,63 44 

 

5. 
Składki na FP 

851-85158-4120 

19 444,00 

 
19 444,00 

 
6 049,77 

 

1 016,43 31 

 

6. 
Odpisy na ZFŚS 

851-85158-4440 

18 597,00  18 597,00 13 950,00 

 
0,00 75 

 

7. 
RAZEM 

 

986 302,00 986 302,00 478 809,07 

 

27 502,90 49 

 

Usługi obce 

 

Na zakup usług różnego rodzaju (remontowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, 

opłaty za dostęp do sieci Internet, szkoleniowe ) w okresie sprawozdawczym  wydatkowano 

kwotę 132 713,73 zł. co stanowi 41 % założeń przyjętych w planie i 20% udział w 

wydatkach ogółem w dziale  851. 

 

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków z podziałem na różne rodzaje usług 

przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie  

 

 

Współ. 

% 

 

1. 

Usługi remontowe 

851-85158-4270 

- drobne naprawy i konserwacje  

1 000,00 

 

 

1 000,00 

 

 

49,20 

 

49,20 

5 

 

 

2. Usługi zdrowotne 

851-85158-4280 

-badania okresowe pracowników i 

szczepienia 

- obsługa medyczna izby wytrzeźwień 

246 105,00 

 

825,00 

 

245 280,00 

238 965,00 

 

825,00 

 

238 140,00 

99 703,00 

 

235,00 

 

99 468,00 

42 

 

32 

 

41 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi 

851-85158-4300 

 * bieżące 

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- serwis komputerowy 

- usługi pocztowe, koszty  przesyłki 

- aktualizacja oprogramowania izby 

- legalizacja alkomatu 

- monitoring telewizji przemysłowej 

64 850,00 

 

61 340,00 

 

 

 

 

 

 

 

64 850,00 

 

61 340,00 

 

 

 

 

 

 

 

26 662,12 

 

26 297,91 

9 225,00 

2 100,00 

2 412,46 

4 262,73 

2 000,00 

639,60 

1 845,00 

45 

 

43 
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 - pozostałe 

 * jednorazowe – prace wdrożeniowe do 

nowego programu 

 

3 510,00 

 

 

3 510,00 

 

3 813,12 

364,21 

 

10 

4. 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

851-85158-4360 

- połączenia telefoniczne stacjonarne, 

komórkowe i Internet 

8 750,00 

 

 

 

8 750,00 

 

 

 

3 133,58 

 

3 133,58 

 

36 

 

 

 

5. 
Szkolenia  pracowników 

851-851-4700 

3 500,00 3 500,00 870,00 

 

25 

6. 
 

Razem  

 

321 975,00 

 

321 975,00 
132 713,73 

 

41 

 

Największy udział w tej grupie wydatków zajmują koszty obsługi medycznej izby 

wytrzeźwień. Godzina pracy lekarza wynosi 27zł. i jest niższa niż w roku ubiegłym. 

Zobowiązania ogółem dla wszystkich usług wynoszą na dzień 30.06.2015r. 22 427,79 zł. 

 

Zakup energii  

 

Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody oraz CO za okres sprawozdawczy zamknęły się 

kwotą 28 679,81 zł. Wydatki związane z utrzymanie izby wytrzeźwień wynoszą 23 130,74zł., 

natomiast 5 549,07zł. dotyczy wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem siedziby 

TZUK przy ul. Burschego 2. 

Plan na dzień 30 czerwca 2015r. zakłada wydatki na poziomie 49 000 zł.  

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59%  planu.  

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie 

 

Współ. 

% 

1. 

 

 

Zakup energii 

851-85158-4260 

- energia elektryczna 

- woda  

- CO 

49 000,00 49 000,00 28 679,81 

 

7 997,35 

3 704,23 

16 978,23 

59 

 

 

 

 

 

Pozostałe wydatki 

 

Na pozostałe wydatki składają się: wpłaty na PFRON, zakupy rzeczowe (materiałów i 

wyposażenia, środków żywności, lekarstw  i wyrobów medycznych, programów i licencji), 

podróże służbowe krajowe, podatki i opłaty różne, czynsze za lokale oraz koszty 

postępowania egzekucyjnego. 

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia 

poniższa tabela.  
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonanie  

 

Współ. 

% 

1. Wpłaty na PFRON  

851-85158-4140 

9 900,00 9 900,00 4 809,57 49 

 

2. 
Zakup materiałów i wyposażenia 

851-85158-4210 

- bieżące: 
- art. biurowe 

- pościel, ustniki do alkomatu  i ubrania 

28 000,00 

 

 

28 00000 

 

 

28 000,00 

 

 

28 00000 

 

 

10 890,45 

 

 

10 890,45 

2 509,04 

2 745,00 

39 

 

39 
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jednorazowe dla pacjentów 

- pozostałe ( środki czystości, art. dla dz. Techn. 

drobne wyposażenie  itp.) 

- prenumerata czasopism i publikacji 

- rezerwa kasowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 769,03 

 

667,38 

200,00 

 

 

3. Zakup środków żywności  

851-85158-4220 

- woda Eden dla pacjentów 

2 200,00 

 
2 200,00 

 
1 254,60 

 

1 254,60 

57 

 

 

4. 

Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych 

851-85158-4230 

 - leki dla pacjentów izby wytrzeźwień 

 

2 305,00 

 

 

2 264,00 

 
306,29 

 

 

14 

 

5. Czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

851-85158-4400 

- izba wytrzeźwień 

- siedziba TZUK 

24 000,00 24 000,00 11 951,34 

 

8 845,92 

3 105,42 

50 

6. Podróże służbowe krajowe 

851-85158-4410 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

- delegacje 

4 000,00 4 000,00 1 610,23 

 

1 170,60 

439,63 

40 

7. Różne opłaty i składki 

851-85158-4430 

- polisy ubezpieczeniowe majątkowe i OC 

- składka członkowska 

1 900,00 

 

 

1 941,00 

 

 

1 940,02 

 

1 800,00 

140,00 

100 

8. Opłaty na rzecz budżetu państwa 

851-85158-4510 

- opłata za kontrolę SANEPIDU 

0,00 174,00 174,00 

 

174,00 

100 

9. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

851-85158-4610 

 

21 000,00 

 

20 826,00 

 

2 501,26 

 

 

12 

 

10. 

 

RAZEM  

 

 

93 305,00 

 

93 305,00 35 437,76 

 

38 

 

Wydatki prezentowane powyżej ponoszone są w większości w oparciu o bieżące potrzeby lub 

jednorazowo jak w przypadku polis ubezpieczeniowych, stąd ich nieregularne wykonanie. 

 

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 700,45zł. 

 

3.3.2 Wydatki majątkowe     851-85158-6060 

 

Wydatki majątkowe ujęte dziale 851, podobnie jak w dziale 710 dotyczą zakupu programu 

„Środki Trwałe, Wyposażenie i Inwentaryzacja” do prowadzenia ewidencji majątku w 

systemie komputerowym. Program wykorzystywany będzie przez dział księgowości w 

siedzibie jednostki, w związku z czym w dziale 851 ujęte jest 50% wartości zakupu nowego 

programu zgodnie z ustaloną zasadą ujmowania kosztów wspólnych TZUK. Na dzień 

sprawozdawczy wykonanie wynosi  3 690 zł., co stanowi 100% planu 

 

 

3.4  Wydatki dział 900 – rozdział 90013  -  Schroniska dla zwierząt. 
 

Plan pierwotny wydatków dla rozdziału 90013 wynosił 693 856 zł. W okresie I półrocza 

uległ zwiększeniu i na dzień sprawozdawczy wynosi 698 165 zł.  
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Środki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w tym na funkcjonowanie schroniska 

i pokrycia części kosztów związanych z utrzymanie siedziby TZUK (20% ponoszonych 

nakładów).  

Wykonanie na dzień sprawozdawczy zamknęło się kwotą 328 960,67zł. w tym bezpośrednio 

związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt wynosi 277 305,01zł., natomiast dotyczące 

siedziby jednostki 51 655,66 zł. 

 

3.4.1  Wydatki bieżące 

 

Wydatki osobowe 

 

Koszty osobowe stanowią główną pozycję w strukturze wydatków  w rozdziale 90013, 

podobnie jak ma to miejsce w innych działach.   

Plan po zmianach wynosi  457 527 zł. i został wykonany w  48%  ( 221 256,37 zł.). 

 

Na dzień 30.06.2015r. zatrudnienie jest takie samo jak latach ubiegłych i przedstawia się 

następująco:  -  1 etat administracji TZUK, 

- 0,5 et. pracownik w dziale finansowo-księgowym, 

- 2 etaty na  stanowisku inspektora – kierowcy, 

-  6 et. to pracownicy fizyczni – opiekunki zwierząt. 

 

Średnie miesięczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy w dziale 900 wyniosło 9,5 et. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 2 856,75 zł. 

 

Opieka nad zwierzętami prowadzona jest przez 24 godziny na dobę. Pracownicy pracują w 

systemie trzyzmianowym. 

 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela. 

 
 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

zmianach  

 

Wykonanie  

 

Zob. 

 

Współ. 

% 

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń  

900-90013-3020 

- ekwiwalenty za pranie  odzieży 

- odzież robocza, rękawice 

- środki czystości BHP, woda do 

picia, herbata 

10 466,00 10 466,00 2 344,54 

 

 

690,00 

930,80 

723,74 

2 728,88 22 

 

2. 

Wynagrodzenia osobowe  

900-90013-4010 

- wynagrodzenia brutto 

- nagrody jubileuszowe 

337 030,00 

 

337 030,00 

0,00 

337 030,00 

 

337 030,00 

0,00 

155 672,14 

 

155 672,14 

0,00 

7 162,88 

 

7 162,88 

0,00 

46 

 

46 

- 

3. 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90013-4040 

 

25 600,00 

 

24 985,00 

 

24 984,86 

 

0,00 

 

100 

 

4. 

Składki ZUS 

900-90013-4110 

 

62 340,00 

 

62 673,00 

 

27 543,67 

 

4 442,42 

 

44 

5. 
Składki na FP 

900-90013-4120 

 

8 885,00 

 

8 885,00 2 916,16 

 

453,29 

 

 

33 

6. 
Odpisy na ZFŚS 

900-90013-4440 

 

10 393,00 

 

10 393,00 
7 795,00 

0,00  

75 

7. RAZEM 
 

454 714,00 

 

454 432,00 
221 256,37 

 

11 574,07 

 

49 
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Usługi obce 

 

Wydatki na zakup usług obcych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, 

telekomunikacyjnych, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz szkoleniowych) stanowią w 

schronisku dla zwierząt  zaledwie 11% planowanych wydatków ogółem ( 75 585 zł.).   

 

Wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 38 019,86 zł.  co stanowi  50% 

realizacji założeń przyjętych w planie i 9% udział w wydatkach bieżących w dziale  900. 

 

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zwykłej działalności schroniska, 

remontu pokrycia dachu na pawilonach kojców oraz kosztów utrzymania siedziby TZUK. 

 

Największy udział w wydatkach mają usługi weterynaryjne.  Koszty te od kilku lat utrzymują 

się na tym samym poziomie. 

 

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków z podziałem na różne rodzaje usług 

przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

zmianach 

 

 

Wykonanie  

 

 

Współ. 

% 

 

1. 

Usługi remontowe 

900-90013-4270 

- drobne naprawy i konserwacje bieżące  

- remont pokrycia dachu na pawilonach 

kojców 

13 000,00 

 

1 000,00 

12 000,00 

12 000,00 

 

1 000,00 

11 000,00 

11 234,68 

 

234,68 

11 000,00 

94 

 

23 

100 

 

2. 

Usługi zdrowotne 

900-90013-4280 

-badania  okresowe pracowników i 

szczepienia 

340,00 

 

 

340,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe usługi 

900-90013-4300 

 * bieżące 

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- serwis komputerowy 

- usługi weterynaryjne 

- pozostałe 

*  odprowadzenie ścieków 

* jednorazowe – aktualizacja 

oprogramowania i inne 

61 553,00 

 

55 097,00 
 

 

 

 

 

5 052,00 

1 404,00 

57 915,00 

 

51 459,00 

 

 

 

 

 

5 052,00 

1 404,00 

24 984,20 

 

21 759,17 

3 690,00 

840,00 

714,30 

13 581,00 

2 933,87 

3 079,35 

145,68 

43 

 

36 

 

 

 

 

 

61 

10 

4. 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

900-90013-4360 

- połączenia komórkowe, stacjonarne, 

Internet 

4 330,00 

 

 

 

 

4 330,00 

 

 

 

 

1 740,98 

 

 

 

 

40 

 

5. 
Szkolenia pracowników 

900-90013-4700 

1 000,00 1 000,00 
60,00 

6 

6. 

 

Razem  

 

 

80 223,00 

 

75 585,00 38 019,86 

 

50 

 

 

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 3 593,54 zł. 
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Zakup energii      

 

Wydatki na zakup energii elektrycznej, CO oraz wody za okres sprawozdawczy zamknęły się 

kwotą  12 501,87 zł., w tym wydatki dotyczące pomieszczeń biurowych siedziby TZUK to 

2 219,55 zł. 

 

Wykonanie na koniec czerwca  wynosi 48 %  planu. 

 

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynoszą 1 433,65 zł.. i dotyczą nieopłaconych 

rachunków za energię elektryczną (termin płatności przypada na miesiąc lipiec). 

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie  

 

Współ. 

% 

 

1. 

Zakup energii 

900-90013-4260 

- energia elektryczna 

- woda  

- CO 

26 000,00 26 000,00 12 501,87 

 

7 868,77 

2 809,26 

1 823,84 

48 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe wydatki 

 

Na pozostałe wydatki składają się: wpłaty na PFRON, zakupy rzeczowe (materiałów i 

wyposażenia, lekarstw  i wyrobów medycznych, żywności dla zwierząt), podróże służbowe 

krajowe, różne opłaty, składki, czynsze za budynki oraz opłaty za wywóz odpadów 

komunalnych. 

 

Plan wydatków ogółem dla wszystkich tych pozycji wynosi 130 349,00zł., natomiast 

wykonanie na koniec czerwca 53 691,57zł., co stanowi 40% planu.  

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia 

poniższa tabela.  

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan wg 

Uchwały 2015 

 

Plan po 

Zmianach  

 

Wykonanie  

 

Współ. 

% 

1. Wpłaty na PFRON 

900-90013-4140 

6 000,00 6 000,00 2 914,83 49 

 

2. 

Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90013-4210 

- art.  biurowe 

- węgiel 

 -czipy dla zwierząt 

- trociny 

- pozostałe  (środki czystości, części zamienne 

do samochodu ,drobne wyposażenie itp.) 

- paliwo 

- prenumerata czasopism i publikacji 

40 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00 

 

 

 

10 962,86 

 

377,08 

1 480,00 

0,00 

1 166,04 

5 180,09 

 

2 492,74 

266,91 

27 

 

 

 

3. 
Zakup środków żywności  

900-90013-4220 

40 000,00 

 
40 000,00 

 
8 038,78 

 

 

20 

 

 

4. 

Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych 

12 000,00 12 000,00 5 032,71 

 

42 
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900-90013-4230 

- środki do dezynfekcji 

- leki i art. medyczne dla zwierząt 

 

2 607,12 

2 425,59 

5. Czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 

900-90013-4400 

- pomieszczenia biurowe administracji TZUK 

2 500,00 

 

 

2 500,00 

 

 

1 242,18 

 

1 248,18 

50 

 

6. Podróże służbowe krajowe 

900-90013-4410 

- ryczałty samochodowe 

- delegacje 

2 009,00 2 009,00 

 
621,02 

 

584,24 

36,78 

31 

7. Różne opłaty i składki 

900-90013-4430 

- polisy ubezpieczeniowe majątkowe i OC, 

komunikacyjne 

5 700,00 5 700,00 
5 296,65 

 

5 296,65 

93 

8. Opłaty na rzecz j.s.t. 

900-90013-4520 

- opłata za trwały zarząd 

- opłaty za odpady komunalne 

20 589,00 

 

12 206,00 

8 383,00 

24 473,00 

 

12 206,00 

12 267,00 

19 586,54 

 

12 205,54 

7 381,00 

80 

 

100 

60 

9. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90013-4610 

120,00 874,00 0,00 

 

 

- 

 

11. 

 

RAZEM  

 

 

128 918,00 

 

133 556,00 53 691,57 

 

40 

 

Realizacja wyżej wymienionych wydatków odbywa się na podstawie bieżących potrzeb stąd 

w niektórych przypadkach można zauważyć niskie wykonanie. Wyjątek stanowią opłaty 

przypisane w 20% do działu 900 a związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych 

przy ul. Burschego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za trwały zarząd oraz 

polisy ubezpieczeniowe, które poprzedzone są  umową lub wynikają ze złożonej deklaracji. 

W tych przypadkach realizacja planu przebiega planowo, zgodnie z harmonogramem. 

 

Schronisko dla Zwierząt w roku 2015 otrzymało darowizny rzeczowe (karma dla zwierząt), 

które wycenione po cenach rynkowych dają kwotę ok. 22 916,60zl. Pozwoliło to na 

ograniczenie wydatków bieżących związanych z zakupem karmy dla zwierząt.  

 

W ramach realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy”  

wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.  

Od stycznia do końca czerwca 2015 roku oznakowanych zostało 93 zwierząt w tym 70 psy i 

23 kotów.  

Podatek od nieruchomości  

 

Zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2015 wynosi 4 021,00 zł.  Podstawą 

opodatkowania są grunty przekazane do TZUK w trwały zarząd o łącznej powierzchni 

3 460m² oraz budynki o powierzchni użytkowej 466,94m². Na budynki składają się pawilony 

kojców (szt. 2) oraz budynek administracyjno-weterynaryjny.  

 

Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 50 %  planu, tj. 2 011 zł. 

 

3.4.2 Wydatki majątkowe    - 900-90013-6060 

 

Wydatki majątkowe ujęte w planie TZUK na rok 2015 podobnie jak w innych działach 

dotyczą zakupu programu „Środki Trwałe, Wyposażenie i Inwentaryzacja” do prowadzenia 

ewidencji majątku w systemie komputerowym. Program wykorzystywany będzie przez dział 
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księgowości w siedzibie jednostki, w związku z czym w dziale 900 ujęte jest tylko 20% 

wartości zakupu nowego programu. Na dzień sprawozdawczy wykonanie wynosi  1 476 zł., 

co stanowi 100% planu. 

 

 

 

4. Informacja  o zastosowanych ulgach w spłacie należności 
 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w  okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w spłacie  

należności:  

A. wobec osób fizycznych 

 

a) związane z pobytem w Izbie Wytrzeźwień poprzez: 

- umorzenia należności wobec osób, które zmarły, na łączną kwotę  15 585 zł. 

- rozłożenia na raty na łączną kwotę  3 859,18 zł (w tym: należność główna 3 857,60 i 

1,58zł. odsetki). 

-przedawnienie na łączną kwotę 352 930,75 

- umorzenie na wniosek dłużnika na kwotę  550 zł. 

 

b)  związane z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności i kosztami ubocznymi 

 - umorzenie na kwotę 17,55zł.  

c) związane z najmem stanowisk handlowych 

- odroczenie terminu płatności na kwotę 512,40zł. 

 

 

5. Podpisy  

 

 

 

 
 

Barbara Skotniczy     Agnieszka Lyszczok 

…………………………………….   ……………………………………….. 
      Główny Księgowy           Dyrektor 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 Pieczęć jednostki 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


