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1. Wstęp 
 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach 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 2006 r. 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 2011 r. nastąpiło połączenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz 

Izby Wytrzeźwień z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych. W wyniku połączenia 

rozszerzono zakres 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 2010 r.) 

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

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

działalność TZUK na targowiskach ograniczona została jedynie do inkasa opłat targowych, 

które zgodnie z decyzją Rady Miasta Tychy pobierane były do końca roku 2015. 

 

Rok 2012 przyniósł również zmiany w działalności związanej z prowadzeniem cmentarzy 

komunalnych. Od 1 czerwca 2012 r. zostało wydzierżawione przez spółkę gminną na cele 

prowadzenia zakładu pogrzebowego zaplecze gospodarcze cmentarza Wartogłowca, 

składające się z domu przedpogrzebowego, w skład którego wchodzą kaplica, prosektorium, 

pomieszczenia handlowe i biurowe oraz pomieszczenia garażowe wraz z przyległym gruntem. 

Przekazanie zaplecza cmentarnego skutkowało zaprzestaniem świadczenia niektórych usług 

(wynajem kaplicy, wynajem prosektorium, kopanie grobów). Od 16 października  również 

pobieranie opłat cmentarnych oraz wyznaczanie miejsca pochówku zostało przekazane do 

spółki, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 0050/281/12 i 0050/282/12 z dnia 1 

października 2012r. Od tego czasu aż do końca 2015 r. w gestii TZUK pozostało jedynie 

utrzymanie czystości i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów cmentarnych 

pod względem bezpieczeństwa i porządku oraz organizacji handlu przed cmentarzem. Z 

początkiem 2016 r. czynności związane ze świadczeniem usług cmentarnych (pobieranie 

opłat cmentarnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych i zmarłych, wyznaczanie 

miejsc pochówku i pobieranie opłat za wjazd na teren cmentarza) ponownie wróciły do 

jednostki. 

 

W latach 2012 – 2013 stopniowo ograniczany był również zakres usług świadczonych przez 

Izbę Wytrzeźwień. Najpierw zaprzestano przyjmowania kobiet (od 1 lipca 2012 r. 

funkcjonował tylko oddział męski), następnie zlikwidowano dział terapii (umowa z 

psychologiem została rozwiązana z końcem marca 2013r.). Zadania działu terapii przejęli 

kierownicy zmian i lekarze.  Ostatecznie zmiany w funkcjonowaniu izby wytrzeźwień 

znalazły swój finał w czwartym kwartale 2015 roku poprzez podjęcie decyzji o likwidacji 

Izby z dniem 2 stycznia 2016 r. i przekazaniu Gminie Sosnowiec zadania związanego z 

zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym na podstawie porozumienia międzygminnego.  
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W roku 2015 istotną zmianą w działalności TZUK było przyjęcie nowego statutu jednostki 

(Uchwała nr XI/153/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. ) zgodnie z którym 

przedmiot działania TZUK został poszerzony o organizowanie systemu odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, 

utrzymanie obiektów i realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, tworzenie i 

utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz realizację innych obowiązków gminy związanych z 

utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta. 

W zakresie tych zmian Jednostka przejęła do wykonania m in. następujące zadania: 

1) organizowanie 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) obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

5) likwidację miejsc nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów;  

6) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi; 

7) kontrolę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym również 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) sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz Miejscami Pamięci 

Narodowej na terenie miasta;  

10)  utrzymanie szaletów publicznych oraz fontann na terenie miasta; 

11)  utrzymanie stacji na psie nieczystości; 

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

oraz niezagospodarowanych terenów miasta;  

13)  inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem 

terenów zieleni w mieście; 

14)  współpracę z innymi jednostkami gminy w zakresie utrzymania terenów zieleni;  

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

postojowych pojazdów samochodowych znajdujących się na terenie gminy. 

 

Podstawą gospodarki finansowej TZUK jest roczny plan dochodów i wydatków. 

 

Środki finansowe przyznane Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych przeznaczone są na 

realizację zadań statutowych, na które składają się m.in.:   

- utrzymanie cmentarzy komunalnych (przy ul. Barwnej, ul. Cmentarnej - Wartogłowiec, 

na osiedlu „T”) łącznie z pobieraniem opłat cmentarnych, 

- prowadzenie schroniska dla zwierząt, 

- realizacja zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Miasta Tychy, 

- utrzymanie i tworzenie nowych terenów zielonych na terenie Miasta Tychy wraz z 

architekturą towarzyszącą,  

- utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, fontann oraz szaletów publicznych, 

- organizowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, 

- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz mogiłami wojennymi i pomnikami. 

 

Siedziba Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach od stycznia 2017 r. mieści się 

przy ul. Budowlanych 67. W związku z szerokim zakresem zadań statutowych jednostki, 
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koszty administracyjne TZUK oraz koszty wspólne dla całej jednostki (tzw. 

ogólnozakładowe) przypisywane są do poszczególnych pozycji planu finansowego przy 

użyciu ustalonego klucza alokacji kosztów wyliczanego w oparciu o etaty. 

 

Zatrudnienie ogółem na dzień 31 grudnia w TZUK wynosiło 41 etatów i przedstawia się 

następująco: 

- 1 et.  w dziale 500 (etat zlikwidowany 31.12.2017r.), 

- 7 et.   w dziale 710 (cmentarze), 

- 8,5 et.  w administracji TZUK,  

- 24,5 et.  w dziale 900, w tym:  

*10 et. w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami – 1 osoba zatrudniona na 

zastępstwo w miejsce pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim do  

16 stycznia 2018r.), 

* 9,5 et. w rozdziale 90013 (schronisko dla zwierząt), 

* 5 et.  w rozdziale 90095 (pozostała działalność, w tym 1 osoba na urlopie 

wychowawczym do końca 2018r.). 

 

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 38,33et. a bez osoby przebywającej na urlopie 

wychowawczym 37,33 et. 

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto za rok 2017 (bez nagród jubileuszowych i 

odpraw emerytalno-rentowych) w TZUK w przeliczeniu na 1 etat wynosi 3 733,80 zł. 

 

2. Omówienie dochodów 
 

Plan dochodów TZUK wg uchwały na rok 2017 zatwierdzony został na łączną kwotę 

24 155 725 zł.  W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony  o 89 600 zł w rozdziale 

90002 – gospodarka odpadami oraz zwiększony o 15 454 zł w rozdziale 90004- utrzymanie 

zieleni w miastach i gminach i o 1 845 zł w rozdziale 90095 – pozostała działalność. 

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów wynosił  24 104 974 zł.         

Składają się na niego dochody realizowane w następujących działach: 

 

- dział 710 (działalność usługowa – cmentarze)      519 000 zł 

- dział 851 (ochrona zdrowia – izby wytrzeźwień)      148 000 zł 

- dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)           23 437 974 zł 

w tym: 

- gospodarka odpadami    23 385 920 zł, 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach          15 454 zł, 

- schronisko dla zwierząt                  12 150 zł, 

- pozostała działalność             1 845 zł. 

 

Wykonanie za okres sprawozdawczy ogółem wyniosło 92%, co daje kwotę 22 176 492,23zł, 

w tym dochody nieplanowane w wysokości 85 205,83 zł. 

Wpływy dochodów zrealizowane w poszczególnych rodzajach działalności  jednostki 

przedstawiają się następująco: 

- dział 500 - handel                                      839,96 zł  

- dział 710 - cmentarze                      630 005,78 zł  

- dział 851  - izba wytrzeźwień                        66 011,18 zł 

- dział 900  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska         21 479 635,31 zł 
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 w tym; 

*gospodarka odpadami              21 441 256,34 zł 

* utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     15 453,84 zł 

 *schronisko dla zwierząt               18 124,33 zł 

* pozostała działalność                 4 800,80 zł 

 

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania planu finansowego zawiera dalsza część 

opracowania. 

 

Źródła dochodów w przekroju na poszczególne działy, rozdziały 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” 

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 
1. Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych  

500-50095-0750 

- targowisko przy al. Piłsudskiego(CIG)  

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

449,45 

 

 

449,45 

- 

 

 

- 

2. Wpływy z pozostałych odsetek 

500-50095-0920 

-odsetki od nieterminowych wpłat 

należności 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

362,51 

 

 

362,51 

- 

 

 

- 

3. Wpływy z różnych dochodów 

500-50095-0970 

- wynagrodzenie dla płatnika   podatku 

dochodowego 

0,00 

 

0,00 

00,00 

 

0,00 

28,00 

 

28,00 

- 

 Razem dział 500 0,00 0,00 839,96 - 

Dział 710  -  „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71035 - Cmentarze 
1. Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

710-71035-0750 

- dzierżawa placu pod handel 

- dzierżawa obiektów cmentarnych 

Wartogłowiec 

80 500,00 
 

 

22 500,00 

58 000,00 

 

80 500,00 

 

 

22 500,00 

58 000,00 

 

96 431,34 

 

 

38 243,94 

58 187,40 

120 

 

 

170 

100 

 

2. Wpływy z usług 

710-71035-0830 

- opłaty cmentarne Wartogłowiec 

- opłaty cmentarne ul. Barwna 

438 000,00 

 

324 000,00 

114 000,00 

438 000,00 

 

324 000,00 

114 000,00 

521 434,13 

 

445 058,98 

76 375,85 

120 

 

137 

67 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

710-71035-0920 

-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 

należności 

50,00 

 

50,00 

50,00 

 

50,00 

30,31 

 

30,31 

61 

 

61 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

710-71035-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- refaktury 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

377,00 

 

 

377,00 

0,00 

0,00 

11 930,00 

 

 

10 438,10 

1 390,55 

101,35 

 

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

710-71035-0950 

- kara z tytułu nienależytego 

wykonania umowy 

0,00 0,00 100,00 

 

 

100,00 
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6. Wpływy z różnych dochodów 

710-71035-0970 

- zwrot podatku VAT  

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

450,00 

 

377,00 

73,00 

73,00 

 

0,00 

73,00 

80,00 

 

0,00 

80,00 

 

110 

 

- 

110 

 Razem dział 710 519 000,00 519 000,00 630 005,78 121 

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” 

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 
1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz SP z tytułu 

postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

851-85158-0630 

0,00 0,00 75,00 - 

2. Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów  upomnień 

851-85158-0640 

0,00 1 800,00 988,63 

 

 

 

55 

3. 

 

Wpływy z różnych opłat 

851-85158-0690 

1 800,00 0,00 0,00 - 

4. Wpływy z usług 

851-85158-0830 

- opłaty pacjentów za pobyt w izbie 

wytrzeźwień 

146 200,00 

 

146 200,00 

146 200,00 

 

146 200,00 

62 664,51 

 

62 664,51 

43 

 

43 

5. Wpływy z pozostałych odsetek 

851-85158-0920 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

2 254,04 

 

2 254,04 

 

 

6. Wpływy z różnych dochodów 

851-85158-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

29,00 

 

29,00 

 

 

 

 Razem dział 851 148 000,00 148 000,00 66 011,18 45 

Dział  900  -  „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 

1. Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez JST na podstawie 

odrębnych ustaw 

900-90002-0490 

- opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

23 475 520,00 

 

 

 

23 475 520,00 

23 385 920,00 

 

 

 

23 385 920,00 

 

21 339 433,07 

 

 

 

21 339 433,075 

91 

 

 

 

91 

2. Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów  upomnień 

900-90002-0640 

- zwrot kosztów upomnienia 

0,00 0,00 48 904,77 

 

 

 

48 904,77 

 

3. Wpływy z odsetek od 

nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

900-90002-0910 

- odsetki podatkowe 

0,00 0,00 29 987,99 

 

 

 

29 987,99 

 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90002-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- refaktury 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

915,00 

 

 

173,00 

742,00 

0,00 

1 145,11 

 

 

277,60 

624,27 

243,24 

125 

 

 

160 

84 

- 



 8 

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90002-0950 

- kara dot. realizacji umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z gminy 

- odszkodowania 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

21 550,00 

 

 

21 550,00 

 

0,00 

21 624,40 

 

 

21 550,00 

 

74,40 

100 

 

 

100 

6. Wpływy z różnych dochodów 

900-90002-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

1 055,00 

 

140,00 

 

915,00 

140,00 

 

140,00 

 

0,00 

161,00 

 

161,00 

 

0,00 

115 

 

115 

 Razem rozdział 90002 23 476 575,00 23 408 525,00 21 441 256,34 92 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1. 

 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90002-0950 

- kara dot. realizacji umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z gminy 

0,00 15 454,00 

 

 

15 454,00 

15 453,84 

 

 

15 453,84 

100 

 

 

100 

 
Razem rozdział 90004 

0,00 15 454,00 15 453,84 100 

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt 

1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz SP z tytułu 

postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90013-0630 

0,00 0,00 480,00 - 

2. Wpływy z usług 

900-90013-0830 

- opłaty za pobyt zwierząt 

3 600,00 

 

3 600,00 

3 600,00 

 

3 600,00 

4 022,83 

 

4 022,83 

112 

 

112 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

900-90013-0920 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

10,00 

 

10,00 

10,00 

 

10,00 

28,65 

 

28,65 

287 

 

287 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90002-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- refaktury 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

820,00 

 

 

146,00 

674,00 

0,00 

1 164,28 

 

 

344,96 

589,59 

229,73 

141 

 

 

236 

87 

- 

5. Wpływy z otrzymanych spadków i 

darowizn w postaci pieniężnej 

900-90013-0960 

7 600,00 7 600,00 12 286,57 162 

6. Wpływy z różnych dochodów 

900-90013-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

940,00 

 

120,00 

 

820,00 

120,00 

 

120,00 

 

0,00 

142,00 

 

142,00 

 

0,00 

118 

 
118 

 Razem rozdział 90013 12 150,00 12 150,00 18 124,33 149 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90095-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

- refaktury 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

437,80 

 

 

76,34 

260,11 

101,35 

- 

 

 

- 

- 
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2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90095-0950 

- odszkodowanie za uszkodzona 

fontannę 

0,00 

 

0,00 

1 845,00 

 

1 845,00 

4 305,00 

 

4 30500 

 

233 

 

233 

 

3. 

 

 

 

Wpływy z różnych dochodów 

900-90095-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

58,00 

 

58,00 

 

- 

 

- 

 

 Razem rozdział 90095 0,00 1 845,00 
4 800,80 

 
260 

 Razem dział 900 23 488 725,00 23 437 974,00 21 479 635,31 92 

 OGÓŁEM  DOCHODY 

Dział 500; 710; 851; 900 

24 155 725,00 24 104 974,00 22 176 492,23 92 

 

2.1  Dochody – dział 500 - HANDEL 
  

Dochody zrealizowane w roku 2017 w dziale 500 dotyczą spłaconej zaległości za najem 

stanowiska handlowego (targowisko przy al. Piłsudskiego) wraz z odsetkami oraz 

wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, które dotyczy zaliczek na podatek dochodowy 

odprowadzonych w roku 2016.  

 

Należności w dziale 500 na dzień sprawozdawczy wynoszą 120 683,94 zł a 120 332,26 zł  

stanowi zaległość. Należności przeterminowane dotyczą prowadzonej w latach ubiegłych 

działalności gospodarczej na targowiskach miejskich. 

Struktura tych należności kształtuje się następująco : 

-wyrok sądu o spłacie w terminie do 30.08.2012r.- naprawienie szkody   -       23 660,67 zł 

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

pracownika),     

 

- należności wynikające z najmu stanowisk handlowych   -  36 502,09 zł 

w tym:  

- al. Piłsudskiego CIG   31 385,78 

- al. Bielska               5 116,31 

 

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

 

- należności z tytułu poniesionych kosztów egzekucji należne do zwrotu od 

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

 

- należności z tytułu odsetek            -     56 067,88 zł 

(przypis odsetek od niezapłaconych należności ) 

 

Na wszystkie należności przeterminowane TZUK uzyskał nakaz zapłaty. Okres 

wymagalności został wydłużony do  10 lat licząc od dnia wydania nakazu. TZUK podejmuje 

czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot jednak działania komornicze nie 

zawsze kończą się powodzeniem i w związku z ich bezskutecznością postępowanie jest 

umarzane. Umorzenie postępowania komorniczego nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od 

egzekucji należności, którą nadal zgodnie z przepisami prawa TZUK może dochodzić 

w okresie późniejszym. 
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Należności niewymagalne wynoszą 351,68 zł i dotyczą nadpłaty w odprowadzonych 

składkach na PFRON w związku ze złożonymi korektami za rok 2016. 

 

2.2 Dochody – dział 710 – Działalność Usługowa – Cmentarze 
 

Dochody w dziale 710 na rok 2017 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 519 000,00 zł.  

Dotyczą one dzierżawy obiektów cmentarnych i miejsc handlowych przed cmentarzami, 

a także wpływów z opłat cmentarnych, które od 1 stycznia 2016 roku ponownie pobierane są 

przez naszą jednostkę, rozliczeń z tytułu podatku VAT i wynagrodzenia płatnika.  

Dochody zaplanowane w dziale 710 stanowią zaledwie 2% ogółu planowanych wpływów 

Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, natomiast wykonanie wyniosło 3% wszystkich 

zrealizowanych wpływów. 

Na dzień 31 grudnia 2017r. dochody ogółem zostały zrealizowane w 122% co daje kwotę 

630 005,78 zł, w tym 1 622,21 zł to dochody nie ujęte w planie finansowym jednostki.  

Należności ogółem dla działu 710 na ostatni dzień roku wynoszą 5 799,54 zł, w tym zaległość 

3 323,95 zł. 

  

2.2.1 Wpływy 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 istotną pozycję 

dochodową w dziale 710 (16%).  Dotyczą one najmu powierzchni placu w celu prowadzenia 

handlu przed cmentarzem przy ul. Barwnej i Cmentarnej (Wartogłowiec), dzierżawy placu 

pod kwiaciarnię – umowa przejęta do realizacji przez TZUK w drugim kwartale 2016 r. z 

Wydziału Komunalnego UM Tychy oraz dzierżawy obiektów cmentarnych zlokalizowanych 

na cmentarzu w Wartogłowcu (dom przedpogrzebowy wraz z kaplicą, prosektorium, 

pomieszczenia handlowe, gospodarcze oraz grunt o łącznej powierzchni 4288m²) z 

przeznaczeniem na prowadzenie zakładu pogrzebowego.   

Wykonanie dochodów ogółem na dzień sprawozdawczy przekracza założenia przyjęte w 

planie i wynosi 96 431,34 zł, co stanowi 15% wszystkich dochodów zrealizowanych w dziale 

710, w tym dochody: 

- z najmu stanowisk handlowych i gruntu pod kwiaciarnię        - 38 243,94 zł   – 170%  planu,  

- z dzierżawy obiektów cmentarnych           - 58 187,40 zł   – 100 %  planu. 

 

Wyższe o 70% dochody z najmu stanowisk handlowych wynikają ze zmiany sposobu 

przydzielania i rozliczania miejsc handlowych w okresie Wszystkich Świętych. 

Dotychczasowe losowanie miejsc po z góry ustalonej cenie zostało zastąpione licytacją 

stanowisk, co w konsekwencji, mimo wynajęcia mniejszej ilości stanowisk handlowych 

przyniosło większe korzyści finansowe. 

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 185,96 zł. Całość stanowi 

zaległość i dotyczy niezapłaconych faktur za najem stanowisk handlowych, w tym należności 

bieżące 382,60 zł i dochodzone na drodze postępowania sądowego 803,36 zł .  

 

2.2.2 Wpływy z usług  - 710-71035-0830 

 

Planowane dochody z opłat cmentarnych stanowią największy udział (84%) w dochodach 

ogółem realizowanych w dziale 710. Wpływy za 2017 r. osiągnęły poziom 521 434,13 zł i są 

ogółem wyższe od prognozowanych o 19%. Składają się na nie: 
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- dochody z cmentarza Wartogłowca   - 445 058,98 

- dochody z cmentarza przy ul. Barwnej   -   76 375,15 

 

Do opłat cmentarnych zalicza się opłaty za: 

- miejsce pod grób ziemny lub murowany (opłata na 20 lub 40 lat), 

- miejsce pod mogiłę urnową pojedynczą lub rodzinną (opłata na 20 lub 40 lat), 

-  wydanie zezwolenia na budowę nagrobka, 

- wydanie zezwolenia na budowę grobowca, 

- wjazd na teren cmentarz. 

 

Ilość pochówków oraz wydanych zezwoleń przedstawia poniższa tabela: 

 

 CK Wartogłowiec CK Barwna 

 

Osoby pochowane, w tym: 

- pochówki urnowe 

-  dzieci 

 

684 

204 

37 

 

192 

45 

3 

Zezwolenia 

- wjazd, opłata dobowa 

- wjazd, opłata miesięczna 

- budowa grobowca 

 

 

- postawienie nagrobka 

 

252 

22 

69 ( 24 piętrowych, 6 

pojedynczych, 39 urnowe) 

 

70 

 

136 

- 

9 (3 piętrowe, 1 pojedynczy, 

5 urnowe) 

 

45 

 

Należności wykazywane na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 426,28 zł, i w całości stanowią 

zaległość powstałą w latach ubiegłych (brak uiszczonej opłaty za miejsce pochówku 

udokumentowane fakturą na przelew).  

      

2.2.3 Wpływy z pozostałych odsetek - 710-71035-0920  

 

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

w kwocie 50 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 30,31 zł. Całość 

odsetek to odsetki ustawowe naliczane za nieterminowe regulowanie należności. 

Przypisane a niezapłacone należności odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 711,71 zł i dotyczą należności przeterminowanych.  

 

2.2.4 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 710-71035-0940 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczyły rozliczeń związanych z podatkiem VAT oraz 

zwrotu wydatków poniesionych w roku 2016 (nadpłata za media dotycząca siedziby TZUK, 

rozliczenie energii dotyczące dzierżawcy obiektów cmentarnych oraz refaktury za energię 

elektryczną dawnej siedziby TZUK do czasu przepisania licznika na nowego najemcę). 

Łącznie dochody z tego tytułu wyniosły 11 930,00 zł, natomiast plan przewidywał wpływy w 

wysokości 377 zł  i dotyczył zwrotu podatku VAT. 

Znaczne przekroczenie planu wynikało głównie z wysokiej kwoty podatku VAT naliczonego 

podlegającego rozliczeniu w deklaracji za grudzień 2016,  który w roku 2017 stanowił dochód 

(faktury zostały opłacone w grudniu 2016r.). 
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Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie 2 475,59 zł i dotyczą 

nadpłat w przekazanych składkach na PFRON za rok 2016. Nadpłaty są wynikiem złożenia 

korekt deklaracji w oparciu o dokumenty, które dotarły do TZUK w roku 2017 (orzeczenie o 

niepełnosprawności pracownika) i uprawniały do zastosowania ulgi w naliczeniu należnych 

składek. 

 

2.2.5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczyły naliczonej i potrąconej z wynagrodzenia kary 

w wysokości 100 zł za nienależyte wykonanie umowy. Umowa dotyczyła pokosu trawy na 

terenie cmentarza Wartogłowca.  

 

2.2.6 Wpływy z różnych dochodów  - 710-71035-0970 

 

Planowane wpływy z różnych dochodów dotyczyły tylko wynagrodzenia płatnika za 

terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które na dzień 

sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 80 zł. Plan ustalony był  na poziomie 73 zł. 

 

2.3   Dochody – dział 851 – Ochrona zdrowia 
 

Z dniem 2 stycznia 2016 roku izba wytrzeźwień została zlikwidowana. Zadania związane z 

zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym z terenu miasta Tychy przejęła Izba Wytrzeźwień 

z Gminy Sosnowiec na mocy podpisanego porozumienia.  

 

Zaplanowane dochody na rok 2017 wynoszą 148 000 zł i dotyczą: 

- egzekucji należności opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień powstałych w latach ubiegłych, 

- zwrotu kosztów upomnienia. 

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły zaledwie 66 011,18 zł, w tym 

nieplanowane na kwotę 2 358,04 zł.  

Niski poziom realizacji wynika z dokonywanych umorzeń należności za pobyt w izbie 

wytrzeźwień. Osoby, które były pacjentami izby bardzo często pozostają bez pracy i 

dochodów, z których można by zaspokoić roszczenia. 

 

Należności na 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 704 211,82 zł, w tym: 

- z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 700 515,82 zł, 

- z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy 3 696 zł.  

Wszystkie należności są wymagalne. 

 

2.3.1 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 

rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 

 –  851-85158-0630 

 

Dochody realizowane w tej pozycji dotyczą częściowego zwrotu wniesionej opłaty sądowej 

przeciwko dłużnikowi. Wykonanie wyniosło 75 zł. i zrealizowane było bez planu. 

 

2.3.2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 

–  851-85158-0640 

 

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zostały zrealizowane na poziomie 55 %. 

Wykonanie wyniosło 988,63 zł przy planie  1 800 zł.  
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2.3.3 Wpływy z usług  –  851-85158-0830 

 

Dochody z usług na rok 2017 zaplanowano w kwocie 146 200 zł. Dotyczyły one zaległych 

opłat pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień. W okresie sprawozdawczym wykonanie 

wyniosło zaledwie 62 664,51 zł (43%). Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, iż 

mamy do czynienia w dużej mierze z osobami niewypłacalnymi (osoby bezrobotne i 

bezdomne). Znaczna część postępowań egzekucyjnych jest umarzana ze względu na brak 

możliwości spłaty. 

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 700 515,82 zł i w całości stanowią zaległość.  

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

postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej. 

 

2.3.4 Wpływy z pozostałych odsetek  –  851-85158-0920 

 

Wpływy z odsetek obejmują odsetki za regulowanie należności za pobyt  

w izbie wytrzeźwień po upływie terminu płatności.  

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2 254,04 zł. Są to dochody 

nieplanowane. 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują w związku ze zmianą ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a co za tym idzie odstąpieniu 

od naliczania odsetek.  

 

2.3.5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  -  851-85158-0950 

 

Pozycja ta widnieje w sprawozdaniu jednostki jako należność. Jest to naliczona kara za 

niewłaściwą realizację umowy na obsługę medyczną izby wytrzeźwień z roku 2014. Pomimo 

upływu czasu nie została ona uregulowana, w związku z czym windykacja został przekazana 

do kancelarii prawnej w celu podjęcia stosownych kroków. Kwota roszczenia wynosi 3 696zł. 

W lutym 2017 roku uzyskano nakaz zapłaty a następnie roszczenie zostało oddane do 

egzekucji komorniczej. 

 

2.3.6 Wpływy z różnych dochodów  -   851-85158-0970 

 

Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 29 zł i dotyczyło wynagrodzenia dla płatnika 

składek podatku dochodowego odprowadzonych do budżetu w roku 2016. Pozycja dochodów 

realizowana bez planu. 

 

2.4    Dochody – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Dochody realizowane w dziale 900 obejmują wpływy wypracowane przez dział gospodarki 

odpadami, zieleń miejską, schronisko dla zwierząt oraz pozostałą działalność komunalną.   

 

Plan dochodów ogółem po zmianach dla działu 900 na rok 2017 wynosi 23 437 974 zł 

i stanowi 97% udział w planowanych dochodach TZUK ogółem. 

 

Wykonanie dochodów ogółem dla działu 900 za okres sprawozdawczy kształtuje się na 

poziomie 91,64% (21 479 635,31 zł) i obejmuje również wpływy, które nie były ujęte w 

planie. Dochody nieplanowane wynoszą 80 853,73 zł. Dotyczą one kosztów upomnienia, 

odsetek, otrzymanego odszkodowania i rozliczeń z lat ubiegłych. 
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Opis Rozdział Plan Wykonanie % wyk. 
Gospodarka odpadami 90002 23 408 525,00 21 441 256,34 92 

Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 

90004 15 454,00 15 453,84 100 

Schronisko dla zwierząt 90013 12 150,00 18 124,33 149 

Pozostała działalność 90095 1 845,00 4 800,80 260 

RAZEM 900 23 437 974,00 21 479 635,31 92 

 

2.4.1 Gospodarka Odpadami  - rozdział 90002 

 

Dochody wypracowane przez system gospodarki odpadami realizowane są w oparciu  

o Ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Uszczegółowieniem sposobu prowadzenia gospodarki odpadami jest Uchwała nr VI/80/15 

Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustanowienia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, w oparciu o którą 

jednostka pobiera przedmiotową opłatę w wysokości wynikającej z deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo wymiar opłaty ustalany jest 

w drodze decyzji podatkowej dyrektora TZUK – zgodnie z Uchwałą nr XII/178/15 Rady 

Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego 

Zakładu Usług Komunalnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej.   

 

W kwietniu Rada Miasta Tychy podjęła Uchwałę o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Nowa stawka 

obowiązuje od II półrocza 2017 roku i wynosi ona odpowiednio 12 zł za osobę/miesiąc 

(wzrost o 1 zł) w przypadku gdy odpady są zbierane i odprowadzane w sposób selektywny i 

20 zł od osoby/miesiąc (wzrost o 5 zł) jeżeli odpady nie są zbierane i odprowadzane w sposób 

selektywny.  Pozostałe stawki nie uległy zmianie. 

 

Dochody realizowane w rozdziale gospodarki odpadami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2017 r. wyniosły ogółem 21 441 256,34 zł. 

 

Należności na dzień sprawozdawczy dla rozdziału 90002 wynoszą 664 834,05 zł, z czego 

619 598,54 zł stanowi zaległość. Nadpłaty na 31 grudnia 2017r. wynoszą 91 461,48 zł.  

 

2.4.1.1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 900-90002-0490 

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są od osób 

fizycznych, prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej na podstawie 

złożonej przez podatnika deklaracji. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w 

systemie informatycznym zarejestrowano 343 nowych płatników.  

 

W omawianym okresie wprowadzono do systemu 5099 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 540 pierwszych deklaracji dla 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 4217 nowych deklaracji składanych z 

uwagi na zmianę danych będących podstawa naliczenia opłaty oraz 342 korekt deklaracji. 

 

Przeprowadzono 8 kontroli podatkowych w zakresie danych będących podstawą do 

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec dwóch 
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podmiotów zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w przedmiocie konieczności zmiany 

deklaracji opłatowych. 

 

Wartość naliczeń za rok 2017 opłaty należnej na rzecz gminy wynikającej ze złożonych 

deklaracji łącznie z korektami na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosła 21 323 679,15 zł, w tym; 

- osoby fizyczne       -   4 085 247,45 zł 

- osoby prawne        - 10 817 124,30 zł 

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej -   6 421 307,40 zł 

 

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami łącznie z odsetkami i kosztami upomnienia 

zrealizowane przez TZUK za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 21 418 325,83 zł. Na 

dochody te składają się: 

- wpłaty od osób fizycznych    -   4 139 519,43 

- wpłaty od osób prawnych    - 10 855 922,11 

- wpłaty od jednostek organizacyjnych  -  6 422 884 ,29 

 

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 619 598,54 zł i w całości stanowią zaległość za: 

- 2013 roku  -   10 323,60 zł 

- 2014 roku -   29 122,89 zł 

- 2015 roku  -   50 898,45 zł 

- 2016 roku -   61 573,93 zł 

- 2017 roku - 467 679,67 zł 

 

Należności w stosunku, do których prowadzona jest na dzień sprawozdawczy windykacja 

wynoszą ogółem 224 340,64zł, i obejmują: 

- tytuły wykonawcze szt. 773 – pozostało do zapłaty 182 230,05 zł, 

- ograniczone tytuły wykonawcze szt. 146 – pozostało do zapłaty 13 921,47 zł, 

- wystawione upomnienia szt. 53 – pozostało do zapłaty 1 699,29 zł, 

- dalsze tytuły wykonawcze szt. 35 – pozostałe do zapłaty 25 316,83 zł, 

- zmienione tytuły wykonawcze szt. 7 – pozostało do zapłaty 1 173,00 zł. 

 

Na dzień sprawozdawczy występują również nadpłaty, które wynoszą 91 461,48 zł. 

 

2.4.1.2  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień   –  900-90002-0640 

 

Zrealizowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia w okresie sprawozdawczym wyniosły 

48 904,77 zł. Należności na 31 grudnia wynoszą 9 446,77 zł, a nadpłaty 64 zł. 

 

Dochody te realizowane są bez wcześniej ustalonego planu.  

 

2.4.1.3   Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  – 

900-90002-0910 

 

Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy wyniosły 29 987,99 zł i są 

wyższe niż dochody osiągnięte w 2016 r. 
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Wpływy te realizowane są bez wcześniej ustalonego planu. Należności z tytułu odsetek  

przypisanych na dzień sprawozdawczy od zaległości w opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynoszą 29 201 zł,  a nadpłaty 23,59 zł. 

2.4.1.4   Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych   - 900-90002-0940 

 

Zaplanowane kwoty dochodów w tej pozycji dotyczą zwrotu podatku VAT i innych rozliczeń 

za rok 2016. Wykonanie planu ustalonego na poziomie 915 zł zostało zrealizowane na 

poziomie 125% i wyniosło 1 145,11zł. Dochody dotyczą zwrotów wydatków za 2016 r. 

ponoszonych na utrzymanie siedziby TZUK oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT. 

Należności na koniec roku 2017 w kwocie 6 587,74 zł dotyczą rozliczeń (nadpłaty) z PFRON 

powstałych na skutek złożenia korekt deklaracji za rok 2016. 

 

2.4.1.5  Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   – 900-90002-0950 

 

W okresie I półrocza Tyski Zakład Usług Komunalnych w związku z realizacją umowy na  

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Tychy, naliczył kary za 

nienależyte wykonanie umowy w kwocie 21 550 zł.  Wykonanie na dzień 31 grudnia równe 

jest naliczeniom. W okresie sprawozdawczym wpłynęło również odszkodowanie z tytułu 

zaginięcia przesyłek pocztowych w łącznej kwocie 74,40 zł. 

 

2.4.1.6  Wpływy z różnych dochodów  - 900-90002-0970  

 

Kolejną pozycją dochodową zrealizowaną przez TZUK w tym rozdziale są wpływy dotyczące  

wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w wysokości 161 zł przy planie 

wynoszącym 140 zł. Dochody dotyczą odprowadzonych zaliczek na podatek za rok 2016 

pracowników zajmujących się obsługa systemu gospodarowania odpadami.  

 

2.4.2 Dochody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach   - rozdział 90004 

 

W I półroczu w związku z niewłaściwą realizacją umowy na utrzymanie zieleni 

i infrastruktury miejskiej, TZUK naliczył kary umowne z terminem płatności na  II półrocze 

2017 r. Wszystkie noty zostały uregulowane i dochody z tego tytułu wyniosły 15 453,84 zł. 

 

2.4.3 Dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt - rozdział 90013 

 

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, rozliczeń z lat 

ubiegłych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.  

Plan dochodów ogółem dla rozdziału 90013 na rok 2017 wynosi 12 150 zł. 

Wykonanie ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 13 436,44 zł (149%). W wykonaniu 

tym ujęte są również dochody nieplanowane, dotyczące zwrotu opłat komorniczych 

poniesionych na egzekucję należności w kwocie 480 zł i z tytułu refakturowania kosztów za 

zużytą energię elektryczną przez następnego najemcę dawnej siedziby TZUK na kwotę 

229,73 zł. 

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 13 436,44 zł, z czego 7 626,67 zł 

stanowi zaległość.  
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Tyskie schronisko dla zwierząt oprócz wsparcia finansowego, ujętego w planie jednostki jako 

dochód z darowizn w postaci pieniężnej, otrzymuje również pomoc rzeczową, która pozwala 

w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki budżetowe na utrzymanie zwierząt.  

W 2017 roku otrzymaliśmy: 

 6 048,82 kg suchej karmy dla psów, 

    906,84  kg suchej karmy dla kotów, 

    493,92  kg puszek dla kotów, 

 1 577,68  kg puszek dla psów, 

      28,15  kg kaszy, 

      77,50  kg ryżu, 

   143,40  kg makaronu, 

    130,92 kg saszetek dla kotów, 

      23,80 kg saszetek dla psów, 

        5,03 l mleka, 

      44,00 l żwirku, 

      23,00 kg mięsa i wędlin, 

        8 klatek dla kotów. 

Duży wpływ na zwiększoną ilość darowizn przekazywanych na rzecz schroniska miały 

kampanie promocyjne przeprowadzone w 2017r. 

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. 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.  

Do końca czerwca 2017 r. placówkę naszą odwiedzili uczniowie z następujących placówek: 

 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, Samorząd Uczniowski,  

 Przedszkole nr 6 w Tychach, ul. Konecznego 1, 

 Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 294, 

 Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Tychach, ul. Braterska 7, 

 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne w Tychach, ul. Ujejskiego, 

 Szkoła Podstawowa nr 21 w Katowicach, ul. Karola Miarki, ul. Malczewskiego 1, 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, ul. Hlonda 1, 

 Przedszkole w Lędzinach, 

 Szkoła Podstawowa nr 8 w Tychach, ul. Cmentarna 54, 

 Przedszkole w Wyrach, ul. Puszkina 10a, 

 Przedszkole ABC w Tychach, oś. „U”, 

 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Radosnego Malucha” w Tychach, 

 Przedszkole Językowe „Smyki” w Tychach, 

 II L.O. im. C. K. Norwida w Tychach, ul. Norwida 40, 

 Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach, ul. Piłsudskiego, kl. IV D, 

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

 Zespół Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1A, 

 Zespół Szkół w Wyrach, ul. Puszkina 10, 

 Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach, 
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 Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach, ul. M. C. Skłodowskiej 4, kl. VI A i B, 

 Przedszkole nr 26 w Tychach, ul. Młodzieżowa 5, 

 Społeczność uczniowska ze Szkoły nr 17 w Tychach, 

 Gimnazjum nr 8 w Tychach, 

 Niepubliczne Przedszkole „Angielska Chatka”, 

 Miejski Żłobek w Lędzinach, ul. Paderewskiego 7, 

 Gimnazjum nr 3 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, 

 Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego w Tychach, ul. Edukacji 11a, 

 Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach, 

 Niepubliczne Przedszkole „Otwarte Okno” w Tychach, ul. Paprocańska 84, 

 Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach, 

 Niepubliczne Przedszkole „Radocha” w Pszczynie, ul. Dobrawy 42, 

 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Tychach, 

 Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Tychach, ul. Nowokościelna 58, 

 Przedszkole „Bajeczka” w Tychach, ul. Filaretów 5, 

 Przedszkole nr 1 w Tycach, ul. Myśliwska, 

 Szkoła Podstawowa nr 38 w Katowicach, 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach, ul. Czarneckiego 22, 

 Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach, ul. Tołstoja 1, 

 Przedszkole nr 3 w Bieruniu, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach, ul. Wojska Polskiego, 

 Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5, 

 Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach, 

 Gminne Przedszkole w Gostyni, ul. Pszczyńska 366a, 

 Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach, al. Niepodległości 108, 

 Zespół Szkół nr 5 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach, 

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tychach, 

 Przedszkole z oś. „K”, 

 Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach, ul. Konecznego 1, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

 Szkolne Koło Wolontariatu przy SP nr 35 w Tychach, ul. Piłsudskiego 21, 

 Świetlica Szkolna przy SP nr 1 w Tychach, ul. Wolności 4, 

 Zespół Szkół nr 6 w Tychach, 

 Przedszkole „Maluszkowo” w Tychach, ul. Filaretów 5, 

 

a także pracownicy „TBRS”-u w powiecie bieruńsko-lędzińskim, członkowie klubu ACTIVE-

POINT pracownicy   i klienci sklepu „Netto” w Łaziskach Górnych w Jaworznie, sklepu 

Eleclerc w Tychach, firma Wet-Art z Gorzowa Wielkopolskiego, „Amrest” Wrocław KFC 

Tychy, firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o. o. w Mikołowie, firma „ALSTEMA” 

Sp. z o. o. w Mikołowie, firma „Opel” oddział II w Tychach, firma Automotive Assembly 

Systems, ING Bank Śląski w Katowicach, Studio Tatuażu w Tychach, Śląskie Hospicjum dla 

Dzieci, Ośrodek Caritasu „Błogosławiona Karolina” w Lędzinach, studenci UP w Krakowie, 

biegacze „Parkrun” w Tychach,  oraz mieszkańcy Tychów. 
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2.4.3.1  Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat  uiszczanych  

             na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 

 - 900-90013-0630 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczą częściowego zwrotu kosztów opłat sądowych, 

poniesionych w roku ubiegłym w związku z wszczętą windykacją należności opłat za pobyt 

zwierząt w schronisku. Kwota środków jaka wpłynęła na rachunek jednostki to 337,50 zł.  

 

2.4.3.2 Wpływy z usług - 900-90013-0830 

 

Jednym z zadań realizowanych przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt jest wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. W przypadku pojawienia się właściciela wyłapanego zwierzęcia 

naliczana jest opłata za pobyt w schronisku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

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

Dochody uzyskane z powyższych wpłat na dzień 31.12.2017 r. kształtują się na poziomie 

4 022,83 zł i stanowią 22% zrealizowanych wpływów w rozdziale 90013 i 112% 

planowanych wpływów z tego tytułu. 

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności z tytułu nieuregulowanych opłat 

za pobyt zwierząt w schronisku na łączną kwotę 6 035,71 zł i w całości stanowią zaległość. 

Osoby odbierające swoje zwierzęta ze schroniska pomimo składania pisemnego zobowiązania 

do uiszczenia opłaty uchylają się od spełnienia swojego zobowiązania. W celu ściągnięcia 

należnych kwot podejmowane są odpowiednie kroki mające na celu wyegzekwowanie 

należności. Na wszystkie należności uzyskano nakaz zapłaty w sądzie. 

 

Stan liczebny zwierząt w schronisku na przestrzeni całego roku prezentują poniższe tabelki   

 

1. Zmiany liczby psów przebywających w Schronisku w 2017 roku. 
 

miesiąc 

początkowa 

liczba 

zwierząt 

przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 66 28 17 0 0 7 14 70 

II 70 20 22 0 0 0 11 68 

III 68 27 29 0 0 2 16 64 

IV 64 28 26 0 1 0 18 65 

V 65 19 22 0 0 0 13 62 

VI 62 22 22 0 0 0 12 62 

VII 62 28 25 0 0 1 18 64 

VIII 64 30 43 0 0 0 23 51 

IX 51 26 24 0 1 1 17 51 

X 51 26 23 0 0 2 14 52 

XI 52 33 24 0 0 2 16 59 

XII 59 41 36 2 1 3 22 58 

suma - 328 313 2 3 18 194 -  

 

 Z ogólnej liczby 313 psów wydanych w 2017r. - 194 sztuki to zwierzęta odebrane przez 

właścicieli.  
 

2. Zmiany liczby kotów przebywających w Schronisku w 2017 roku. 
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miesiąc 

początkowa 

liczba 

zwierząt 

przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 23 8 9 0 0 5 0 17 

II 17 8 5 0 0 2 0 18 

III 18 9 8 0 2 2 2 15 

IV 15 5 4 0 0 4 1 12 

V 12 13 6 0 0 2 1 17 

VI 17 33 9 0 2 5 1 34 

VII 34 23 24 0 0 4 1 29 

VIII 29 25 17 0 3 2 1 32 

IX 32 30 10 0 11 1 2 40 

X 40 23 19 0 10 3 0 31 

XI 31 13 8 0 3 1 0 31 

XII 31 9 10 0 1 2 1 28 

suma - 199 129 0 32 33 10 -  

  

 Z ogólnej liczby 129 kotów wydanych w 2017r. - 10 sztuk zostało odebranych przez 

właścicieli.  

 

2.4.3.3    Wpływy z  pozostałych odsetek  - 900-90013-0920 

 

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

wyniosły 28,65 zł.  

Przypisane należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności na dzień 

31.12.2017 r. wynoszą 1 590,96 zł. Utrzymujący się wysoki stan zaległości należności 

głównej generuje stale rosnący przypis odsetek za opóźnienie. 

 

2.4.3.4   Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 900-90013-0940 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 1 164,28 zł przy planie wynoszącym 820,00 zł 

i dotyczą: 

- zwrotu z podatku VAT - 344,96 zł 

- refaktur za media  - 229,73 zł 

- rozliczeń z lat ubiegłych   - 589,59 zł. 

Należności w  kwocie 5 809,77 zł, które występują na koniec okresu sprawozdawczego 

dotyczą rozliczeń z PFRON w związku ze złożonymi korektami za rok 2016.   

 

2.4.3.5   Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -     

   900-90013-0960 

 

Miejskie Schronisko dla Zwierząt otrzymało w 2017 roku darowizny pieniężne na łączną 

kwotę 12 286,57 zł, przy planie wynoszącym 7 600 zł. Tak znaczny wzrost  w stosunku do 

założeń przyjętych w planie wynika z większej ilości darczyńców. 

Darowizny wpłacane są na rachunek bankowy lub bezpośrednio do kasy schroniska. Są to 

wpłaty dobrowolne a ich wysokość zależy od dobrej woli osób wpłacających.  

 

2.4.3.4  Wpływy z różnych dochodów - 900-90013-0970 
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Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 142 zł przy planie  120,00 zł i dotyczą 

wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.  

 

2.4.4 Dochody -  pozostała działalność - rozdział 90095 

 

Dochody zrealizowane w pozostałej działalności komunalnej dotyczą: 

- zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w roku 2016  -    76,34 zł, 

- rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie za media dotyczące siedziby TZUK) -        260,11 zł, 

- otrzymanego odszkodowania za dwukrotne zanieczyszczenie fontanny, wypłaconego w 

ramach polisy ubezpieczeniowej  - 4 305,00 zł, 

- wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego w kwocie 58,00 zł; 

Należności występujące na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nadpłat w składkach na 

PFRON w wyniku złożonych korekt deklaracji za rok 2016 i wynoszą 1 524,22 zł.  

 

3. Omówienie wydatków 
 

Plan wydatków dla TZUK według Uchwały budżetowej na 2017 r. zatwierdzony został na 

kwotę 28 909 214 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony ogółem o 794 590 zł, 

w tym:   

- 105 380 zł na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych, 

- 630 000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej w parkach i na skwerach, 

- 20 000 zł na opracowanie I etapu strategii rozwoju terenów zielonych, 

- 30 000 zł na remont alejki w Parku Miejskim, 

- 22 010 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przesunięciem pracownika, 

- 14 000 zł na naprawy urządzeń na placach zabaw, 

- 9 820 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą, 

-  36 620 zł zmniejszenie planu – przekaz środków do IRI 

i na dzień 31.12.2017 r. plan ogółem wynosi 29 703 804 zł. Wykonanie za okres 

sprawozdawczy kształtuje się na poziomie 98% co daje kwotę 29 096 429,26 zł.  

 

Plan finansowy TZUK obejmuje  6 działów i  10 rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Koszty 

ogólnozakładowe jednostki, których nie da się bezpośrednio przypisać do określonych zadań 

merytorycznych, rozliczane są za pomocą zatwierdzonego przez dyrektora TZUK klucza 

alokacji kosztów wspólnych i odnoszone są na poszczególne rodzaje działalności. Klucz 

alokacji kosztów wyliczony jest w oparciu o etaty. Zmiana liczby etatów w poszczególnych 

działach rodzi konieczność sprawdzenia i zweryfikowania stosowanego klucza. 

 

W okresie sprawozdawczym wydatki ogólnozakładowe rozliczane były za pomocą pięciu 

kluczy.  

 

Rozdział I II-VII VIII IX X-XII 

71035 15 % 15 % 20 % 20 % 22 % 

90002 40 % 36 % 34 % 33 % 32 % 

90013 34 % 34 % 32 % 31 % 30 % 

90095 11 % 15 % 14 % 13 % 15 % 

 

Do kosztów ogólnozakładowych zalicza się między innymi: koszty wynagrodzeń i innych 

wydatków osobowych dotyczących 8,5 et. (dyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr i 

płac, sprzątaczka i 3 et. działu księgowości oraz 2 etaty inspektora), koszty utrzymania 
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siedziby, zakup towarów i usług dokonywanych wspólnie dla całej jednostki, których nie 

można bezpośrednio odnieść do kosztów konkretnej działalności.  
 

Ogółem wydatki ogólnozakładowe rozliczane kluczem alokacji kosztów wyniosły za okres  

sprawozdawczy 873 004,63 zł. 
 

Plan wydatków TZUK po zmianach jakie miały miejsce w 2017r. w podziale na rozdziały 

klasyfikacji budżetowej oraz rodzaj ponoszonych wydatków przedstawia tabela nr 4. 
 

Tabela nr 4 
Rozdział/ 

nazwa 

Ilość 

etatów 

Działalność 

bieżąca 

Nagrody 

jubileuszowe 

Wydatki 

jednorazowe 

Wydatki 

majątkowe 
Remonty i 
konserwacje 

Razem 

50095 

Handel 

1 27 966,00 0,- 24 840,- 0,- 0,- 52,806,- 

71035 

Cmentarze 
6,72 1 041 729,- 16 338,- 22 132,- 13 321,- 2 300,- 1 095 820,- 

85158 

Izby Wytrzeźwień 

w tym: porozumienie z 

Gmina Sosnowiec 

- 304 000,- 

 

300 000,- 

0,- 

 

0,- 

0,- 

 

0,- 

0,- 

 

0,- 

0,- 

 

0,- 

304 000,- 

 

300 000,- 

90002 

Gospodarka odpadami 
w tym: odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów z Gminy 

12,97 23 313 252,- 

 
22 294 562,- 

 

0,- 90 515,- 10 445,-  960,- 23 415 172,- 

 
22 294 562,- 

 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

- 69 668,- 0,- 0,- 0,- 10 000,- 79 668,- 

90004 

Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 

- 2 480 979,- 0,- 93 725,- 0,- 0,- 2 574 704,- 

90013 

Schronisko dla zwierząt 

12,19 991 746,- 13 855,- 56 552,- 5 115,- 2 800,- 1 070 068,- 

90095 

Pozostała działalność 

-w tym: na urlopie 

wychowawczym 

5,45 
 

1 

710 527,- 0,- 9 015,- 9 845,- 151 679,- 881 066,- 

92127 

Działalność dot. miejsc 

pamięci narodowej ….. 

- 22 000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 22 000,- 

92601 

Obiekty sportowe 
- 145 745,- 0,- 10 255,- 0,- 52 500,- 208 500,- 

 

RAZEM 
38,33 29 107 612,- 30 193,- 307 034,- 38 726,- 220 239,- 29 703 804 

 

Zbiorczą informację o zrealizowanych wydatkach z podziałem na poszczególne rozdziały 

wg stanu na dzień 31.12.2017r. z wyodrębnieniem wydatków ogólnozakładowych 

przedstawia tabela nr 5. 
Tabela nr 5 

Rozdział/ 

nazwa 

Średnia 

ilość 

etatów 

Działalność 

bieżąca 

Nagrody 

jubileuszowe 

Wydatki 

jednorazowe 

Wydatki 

majątkowe 
Remonty i 
konserwacje 

Razem 

50095 

Handel 
1 26 807,24 0,00 24 840,00 0,00 0,00 51 647,24 

 

71035 

Cmentarze 
w tym: administracja 

6,72 

 
1,51 

1 003 018,60 

 
148 009,35 

16 338,00 

 
0,00 

22 131,36 

 
5 067,36 

13 316,86 

 
3 790,86 

1 458,97 

 
35,18 

1 056 263,79 

 
156 902,75 

85158 

Izby Wytrzeźwień 

w tym: 
- porozumienie z Gminą 

Sosnowiec 

- 259 204,55 

 

 
256 491,53 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

259 204,55 

 

 
256 491,53 

90002 

Gospodarka odpadami 

w tym: - odbiór 
i zagospodarowanie 

odpadów z Gminy 
- administracja 

12,97 

 

 
 

 
2,97 

22 995 416,25 

 
 

22 033 335,12 

 
294 235,73 

0,00 

 

 
 

 
0,00 

90 514,45 

 

 
 

 
7 270,56 

5 439,06 

 

 
 

 
5 439,06 

51,17 

 

 
 

 
51,17 

23 091 420,93 

 

 
22 033 335,12 

 
306 996,52 

90003 

Oczyszczanie miast 

i wsi 

- 69 667,20 0,00 0,00 0,00 9 864,60 79 531,80 
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90004 

Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach 

- 2 410 377,38 

 

0,00 83 504,12 0,00 0,00 2 493 881,50 

90013 

Schronisko dla zwierząt 
w tym: administracja 

12,19 

 
2,78 

928 941,73 

 
270 834,97 

13 855,00 

 
0,00 

56 433,13 

 
6 829,92 

5 109,42 

 
5 109,42 

2 787,74 

 
47, 97 

1 007 127,02 

 
282 822,28 

90095 

Pozostała działalność 

w tym: administracja 

5,45 

 

1,24 

673 015,26 

 

121 250,68 

0,00 

 

0,00 

9 014,16 

 

2 864,16 

9 842,66 

 

2 142,66 

145 950,02 

 

25 ,58 

837 822,10 

 

126 283,08 

92127 

Działalność dotycząca 

miejsc pamięci 
narodowej …. 

- 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 250,00 

92601 

Obiekty sportowe 

- 140 159,58 0,00 9 963,00 0,00 50 157,75 200 280,33 

RAZEM 

w tym: administracja 

38,33 

8,5 

28 525 857,79 

834 330,73 

30 193,00 

0,00 

296 400,22 

22 032,00 

33 708,00 

16 482,00 

210 270,25 

159,90 

29 096 429,26 

873 004,63 

 

W ramach wydatków jednorazowych : 

- wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw na terenie miasta -  45 224,12 zł, 

- opłacono koszty postepowania odwoławczego przed KIO – 18 600 zł, 

- wypłacono odprawy emerytalno-rentowe dla 6 pracowników – 105 259,21 zł, 

- wypłacono odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 8 280 zł, 

- opłacono zawiadomienia o zmianie stawki opłaty -   83 243,89 zł, 

- opracowanie I etapu strategii rozwoju terenów zielonych – 19 680 zł, 

- wykonano ekspertyzę techniczną dla fontanny miejskiej w Parku Niedźwiadków – 6 150 zł, 

- wykonano gry natryskowe na placach zabaw – 9 963 zł. 

 

Wydatki  majątkowe dotyczyły: 

- wykonania monitoringu zewnętrznego na cmentarzu komunalnym przy ul. Barwnej – 

9 526zł, 

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby TZUK – 16 482 zł. 

- zakup kurtyn wodnych – 7 700 zł. 

 

Przeprowadzone prace remontowe i konserwacyjne dotyczyły: 

- napraw samochodów służbowych, 

- naprawy sprzętu biurowego, 

- naprawy alejek w parkach, 

- usunięcia awarii fontann, 

- naprawy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. 

 

Zatrudnienie ogółem na dzień 31.12.2017 r. w TZUK wynosiło 41 osób (40 etatów). 

Średnioroczna liczba etatów w TZUK za okres sprawozdawczy wynosi 38,33 et. a bez 

uwzględnienia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym 37,33 et. 

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za okres sprawozdawczy bez nagród 

jubileuszowych wynosi 3 733,80 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym wypłacono: 

- 4 nagrody jubileuszowe, 

- 1 odprawę rentową, 

- 5 odpraw emerytalnych. 

 

Zobowiązania TZUK na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem  1 840 534,78 zł,  

w tym: 
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- rozdział 50095  -                0,00 zł 

- rozdział 71035  -      56 037,21 zł 

- rozdział 85158  -      61 189,75 zł 

- rozdział 90002  -  1 645 984,71 zł 

- rozdział 90003  -               0,00 zł 

- rozdział 90004  -               0,00 zł 

- rozdział 90013  -      52 107,02 zł 

- rozdział 90095  -      25 216,09 zł  

 

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami 

bieżącymi. 

 

3.1 Wydatki dział 500  
 

Plan wydatków po zmianach dla działu 500 wynosi 52 806 zł. Składają się na niego   koszty 

osobowe dotyczące jednego pracownika, który do 11 czerwca przebywał na świadczeniu 

rehabilitacyjnym finansowanym przez ZUS, następnie wykorzystał zaległy urlop a od 

października był w okresie wypowiedzenia umowy o pracę wskutek likwidacji stanowiska 

pracy. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z końcem roku 2017.Ogółem wydatki zamknęły 

się kwotą 51 647,24 zł i dotyczyły: 

- wypłaty wynagrodzenia, 

- wypłaty odprawy rentowej i odszkodowania z tyt. likwidacji stanowiska pracy 

- premii rocznej, tzw. „trzynastki”, 

- składek na FUS, FP i PFRON, 

- badan okresowych, 

- odpisu na ZFŚS. 

 

Zobowiązania na koniec 2017 roku nie występują. Należne wynagrodzenie z tytułu premii 

rocznej za 2017r. zostało wypłacone w  ostatnim dniu roboczym, łącznie z należną odprawą 

rentową i odszkodowaniem z tytułu likwidacji stanowiska pracy. 

Średnioroczna liczba etatów za okres sprawozdawczy dla działu 500 wyniosła 1 et. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale 500 w przeliczeniu na 1 etat wynosi 

1 731,39 zł.  

Wszystkie zaplanowane wydatki odnoszą się do działalności bieżącej. Szczegółową 

prezentację planowanych i wykonanych wydatków przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 6 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

500-50095-3020 

- odprawy z tytułu likwidacji 

stanowiska pracy 

8 280,00 

 

8 280,00 

8 280,00 

 

8 280,00 

8 280,00 

 

8 280,00 

100 

 

100 

2. Wynagrodzenia osobowe 

500-50095-4010 

 -wynagrodzenia osobowe 

 - Odprawa rentowa 

16 707,00 

 

37 337,00 

 

20 777,00 

16 560,00 

37 336,67 

 

20 776,67 

16 560,00 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 

500-50095-4040 

- za rok 2016 

 - za rok 2017 

490,00 

 

 

 

1 975,00 

 

 

 

1 213,60 

 

417,08 

796,52 

61 
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4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

500-50095-4110 

1 829, 00 3 497, 00 3 355,80 96 

5. 
Składki na FP 

500-50095-4120 
13,00 13,00 10,22 79 

 

6. 

Składki  na PFRON 

500-50095-4140 
100,00 100,00 225,29 54 

7. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

500-50095-4280 
100,00 100,00 40,00 

40 

8. Odpisy na ZFŚS 

500-50095-4440 

1 094,00 

 

1 186,00 

 

1 185,66 

 
100 

 

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI  -  500 

 

28 613,00 

 

52 806,00 

 

51 647,24 

 

98 

 

3.2  Wydatki  dział 710 
 

Plan wydatków dla działu 710 wg Uchwały budżetowej na rok 2017 ustalony został na 

poziomie 1 094 635 zł, w tym 2 000 zł pochodzi z dotacji Wojewody Śląskiego 

i przeznaczone jest na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi 

znajdującymi się na terenie Gminy Tychy  

W trakcie roku plan wydatków  rozdziału 71035 był korygowany  i na dzień sprawozdawczy 

wyniósł on 1 095 820 zł. Korekty wynikały ze zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 

jednostce (wewnętrzne przesunięcia pracowników, zmiany klucza alokacji kosztów 

wspólnych) oraz konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z 

realizacją zadań statutowych.  

 

Wydatki na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 1 056 263,79 zł, co stanowi 96% 

wykonanie planu, w tym wydatki dotyczące kosztów ogólnozakładowych TZUK wyniosły 

156 902,75zł. Koszty ogólnozakładowe rozliczane były wg ustalonego dla danego okresu 

klucza alokacji kosztów zatwierdzonego przez dyrektora jednostki 

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 037,21 zł. 

 

3.2.1  Wydatki bieżące i jednorazowe 

 

Zatrudnienie w dziale 710 na dzień 31.12.2017 r. wynosi 8,87 etatu i przedstawia się 

następująco: 

- kierownik cmentarzy  – 1 etat, 

- pracownik gospodarczy  – 4 etat, 

- konserwator    – 1 etat, 

- inspektor   -  1 etat, 

- administracja TZUK  – 1,87 etatu.  

Wzrost zatrudnienia w porównaniu do stanu z 1 stycznia związany jest z przejęciem 

obowiązków dotyczących utrzymania czystości na terenie cmentarzy komunalnych a w 

efekcie konieczności zatrudnienie dodatkowych osób. Do połowy lipca czynności te 

wykonywane były przez firmę zewnętrzną, która wypowiedziała świadczenie usług. Zadania 

zostały przejęte do realizacji własnymi siłami. 

  

Średnioroczna liczba etatów w dziale 710 wynosi 6,72 et. 

Średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych za rok 

2017 to 3 950,96 zł. 
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Plan wydatków bieżących po zmianach na 31 grudnia 2017 r. wynosi 1 082 499 zł, z czego 

wydatkowano kwotę 1 042 946,93 zł. Wydatki ogólnozakładowe wyniosły 153 111,89zł. 

 

Do głównych obowiązków działu należy: 

- prowadzenie ksiąg cmentarnych, 

- przyjmowanie opłat za groby, 

- wyznaczanie miejsc grzebalnych, 

- kontrola prac kamieniarskich wykonywanych na cmentarzach, 

- organizacja i nadzór handlu przycmentarnego, 

- utrzymanie czystości na terenie cmentarzy komunalnych. 

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień 

wykonania planu zawiera tabela nr 7.  

Tabela nr 7  

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 71035 – Działalność usługowa -  „cmentarze” 

 
1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

710-71035-3020 

* pozostałe 
- ekwiwalenty za pranie i używanie 

własnej odzieży 

- odzież robocza 

- środki  BHP, woda do picia, 

herbata i inne, 

- VAT naliczony 

5 345,00 

 

 

5 345,00 

 

 

 

 

 

 

7 565,00 

 

 

7 565,00 

 

 

 

 

 

 

4 988,34 

 

 

4 988,34 

1 466,76 

 

2 547,00 

1 086,84 

 

- 112,26 

66 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Wynagrodzenia osobowe 

710-71035-4010 

* wynagrodzenia pracowników 

* nagrody jubileuszowe 

* odprawy emerytalne 

265 620,00 

 

249 890,00 

15 730,00 

0,00 

364 234,00 

 

325 764,00 

16 338,00 

22 132,00 

357 075,13 

 

318 605,77 

16 338,00 

22 131,36 

98 

 

98 

77 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

710-71035-4040 
19 800,00 19 636,00 19 636,00 100 

4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

710-71035-4110 

43 282,00 59 467,00 57 456,71 97 

5. 

 

Składki na FP 

710-71035-4120 
4 918,00 4 415,00 3 799,87 86 

6. 

 

Składki na PFRON 

710-71035-4140 
5 136,00 5 136,00 4 114,91 80 

7. Wynagrodzenia bezosobowe 

710-71035-4170 
0,00 1 882,00 1 014,00 54 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

710-71035-4210 

*pozostałe 

- art. biurowe, tonery 

- pozostałe ( środki czystości, art. dla 

działu technicznego, prenumeraty 

itp.) 

- paliwo na potrzeby cmentarzy 

- sól drogowa 

- dmuchawa do liści 

-kosa spalinowa 3 szt. 

- pojemniki 1100l na odpady 28 szt. 

- VAT naliczony 

14 250,00 

 

14 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 250,00 

 

34 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 402,24 

 

33 402,24 

2 189,19 

5 217,77 

 

 

3 391,35 

1 656,81 

1 099,13 

5 673,34 

15 153,60 

-978,95 

98 

 

98 
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9. Zakup środków żywności 

710-71035-4220 
750,00 750,00 716,06 95 

10. 

 

Zakup energii 

710-71035-4260 

- energia elektryczna 

- woda  

- CO  (tylko siedziba TZUK) 

- zwroty wydatków dokonane przez 

dzierżawcę (woda i energia 

elektryczna) 

- VAT naliczony 

37 638,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 638,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 754,66 

 

31 222,21 

6 303,44 

2 203,73 

- 12 689,38 

 

 

-3 285,34 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

Zakup usług remontowych 

710-71035-4270 

- konserwacje i naprawy bieżące 

1 500,00 

 

 

2 300,00 

 

1 500,00 

1 458,97 

 

1 458,97 

63 

 

63 

12. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

710-71035-4280 

- badania okresowe i profilaktyczne 

pracowników, szczepienia 

263,00 

 

 

 

1 583,00 

 

 

 

394,45 

 

394,45 

 

25 

 

 

 

13. 

 

Zakup usług pozostałych 

710-71035-4300 

*opieka nad miejscami pamięci 

narodowej 

*odprowadzenie ścieków 

*pozostałe 

- ochrona Cmentarza ul. Barwna 

oraz monitoring biura CKW i 

siedziby  

- utrzymanie czystości na 

cmentarzach komunalnych 

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- obsługa informatyczna 

- dostęp do LEX 

- przerobienie instalacji elektrycznej 

na słupach oświetleniowych -Barwna 

- montaż systemu alarmowego i 

programowanie użytkowników 

- wykonanie inwentaryzacji drzew 

- roczny przegląd budowlany 

- koszenie Wartogłowca 

- odbiór odpadów cmentarnych 

- dzierżawa sprzętu i maszyn 

- aktualizacja mapy Cmentarza 

- wykonanie domofonu w siedzibie 

TZUK 

- pozostałe (m.in.: opłaty pocztowe, 

dzierżawa pojemników na śmieci, 

najem ksera, opłaty abonamentowe 

itp.) 

- VAT naliczony 

487 938,00 

 

2 000,00 

 

600,00 

485 338,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336 557,00 

 

2 000,00 

 

600,00 

333 957,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332 764,47 

 

1 998,00 

 

532,49 

330 233,98 
13 014,27 

 

 

203 908,00 

 

13 161,00 

1 498,00 

1 742,94 

1 015,30 

2 091,00 

 

2 416,77 

 

6 150,00 

3 444,00 

10 800,00 

73 492,20 

6 150,00 

3 075,00 

465,33 

 

14 737,54 

 

 

 

- 26 927,37 

99 

 

100 

 

89 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

710-71035-4360 

- telefony służbowe komórkowe i 

stacjonarne, Internet 

3 323,00 

 

 

 

2 743,00 

 

 

 

1 731,85 

 

 

1 731,85 

63 

 

 

 

15. Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 

710-71035-4390 

0,00 738,00 738,00 100 

16. 

 

Opłaty czynszowe za 

pomieszczenia biurowe 

 

8 451,00 

 

8 451,00 

 

7 543,35 

 

89 
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710-71035-4400 

-dzierżawa kontenera na Cmentarzu 

przy ul. Barwnej 

- cz. wydatków za wynajem 

pomieszczeń biurowych siedziby 

TZUK 

 

 

 

 

 

 

 

5 458,74 

 

2 084,61 

17. 

 

Podróże służbowe krajowe 

710-71035-4410 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

- delegacje 

1 080,00 

 

 

 

1 580,00 

 

 

 

1 466,44 

 

1 458,79 

7,65 

93 

 

 

 

18. 

 

Opłaty i składki różne 

710-71035-4430 

-opłaty za zajęcie pasa drogowego 

na cele handlowe 

- polisy ubezpieczeniowe majątkowe 

i komunikacyjne 

8 950,00 

 

 

 

 

 

4 950,00 

 

 

 

 

 

4 464,92 
 

2 132,20 

 

2 332,72 

 

90 

 

 

 

 

 

19. 

 

Odpisy na ZFŚS 

710-71035-4440 
5 766,00 7 969,00 7 967,64 100 

20. 

 

Podatek od nieruchomości 

710-71035-4480 

- Cmentarz Wartogłowiec 

- Cmentarz przy ul. Barwnej 

94 104,00 90 389,00 90 127,00 100 

21. Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów j.s.t.  

710-71035-4500 

- podatek leśny- lasek na Barwnej 

20,00 

 

 

 

20,00 

 

 

 

16,00 

 

 

16,00 

80 

 

 

 

22. Opłaty na rzecz budżetów 

jednostek sam. terytorialnego 

710-71035-4520 

*trwały zarząd 

*opłaty za wywóz odpadów 

komunalnych 

83 111,00 

 

 

77 111,00 

6 000,00 

 

86 826,00 

 

 

77 111,00 

9 715,00 

 

86 824,80 

 

 

77 110,30 

9 714,50 

 

100 

 

 

100 

100 

 

23. Podatek od towarów i usług 

710-71035-4530 
1 400,00 1 400,00 463,59 33 

24. Pozostałe odsetki 

710-71035-4600 
0,00 30,00 0,00 - 

25. Koszty postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

710-71035-4610 

690,00 

 

 

690,00 

 

 

93,73 

 

 

14 

 

 

26. Szkolenia pracowników 

710-71035-4700 
1 300,00 1 300,00 933,80 72 

 

 
Razem bieżące 71035 1 094 635,00 1 082 499,00 1 042 946,93 96 

 

Jedną z głównych  pozycji wydatków rozdziału 71035 do 14 lipca były koszty zakupu usług 

obcych. Największy udział w wydatkach miała umowa dotycząca utrzymania czystości na 

cmentarzach. W jej zakres wchodziło: 

- usuwanie odpadów z terenu cmentarzy wraz z kosztami ich zagospodarowania, 

- letnie i zimowe utrzymanie czystości alejek, chodników i placów, 

- konserwacja zieleni, 

- udostępnianie i utrzymanie toalet,  

- nadzór nad sieciami: kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną. 

 

Od połowy lipca zadania te są realizowane przez TZUK własnymi siłami, co spowodowało 

konieczność zwiększenia zatrudnienia a tym samym większe zaangażowanie środków na 

wynagrodzenia, kosztem ograniczenia wydatków na zakup usług obcych. 
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Pozostałe wydatki to  między innymi: 

- koszt zakupu energii elektrycznej, wody oraz CO,  

- zakupy rzeczowe (materiałów i drobnego wyposażenia, art. biurowych, środki czystości), 

- wpłaty na PFRON,  

- podróże służbowe krajowe,  

- opłaty i składki różne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (m.in. dzierżawa 

kontenera na cmentarzu komunalnym przy ul. Barwnej). 

 

Istotną pozycję kosztową stanowią również obciążenia związane z nieruchomościami 

cmentarnymi: 

- opłata za trwały zarząd w kwocie 77 110,30 zł, 

- podatek od nieruchomości w kwocie: 90 127 zł (dotyczy cmentarza przy ul. Cmentarnej –    

Wartogłowiec i ul. Barwnej), 

- podatek leśny w kwocie 16 zł  (dotyczy zalesionej części  cmentarza przy ul. Barwnej), 

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych przez pracowników TZUK i 

najemców stanowisk handlowych w kwocie 9 714,50 zł.  

 

Odpady z terenu cmentarzy od 15 lipca 2017 roku odbierane były w oparciu o podpisaną  

umowę na odbiór odpadów cmentarnych z firmą Master.    

 

3.2.2   Wydatki majątkowe   - 710-71035-6050 i 710-71035-6060 

 

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2017 dla rozdziału 71035 wynoszą 13 321 zł. 

Zadania inwestycyjne zostały utworzone w miesiącu lutym i wrześniu.  W ramach tej kwoty 

wykonano monitoring zewnętrzny na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej i 

zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do siedziby TZUK. Oba zadania zostały zrealizowane 

w całości.  

 

Decyzja o wykonaniu monitoringu związana była z rezygnacją z usług firmy ochrony mienia, 

która do tej pory zajmowała się sprawowaniem pieczy nad obiektem po godzinach pracy 

jednostki. Przyczyną rezygnacji był znaczny wzrost cen za świadczone usługi.  

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego podyktowany był względami praktycznymi (brak 

skanera i drukarki kolorowej z dostępem dla wszystkich pracowników) i ekonomicznymi. 

Dotychczasowa dzierżawa podobnego urządzenia stawała się coraz bardziej kosztowna ze 

względu na dużą ilość drukowanych stron. 

 

Tabela nr 8 
Lp. 

Wyszczególnienie       

Plan 

wg 

uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

710-71035-6050 

- wykonanie monitoringu 

zewnętrznego na cmentarzu przy ul. 

Barwnej 

0,00 

 

 

0,00 

 

9 526,00 

 

 

8 526,00 

 

9 526,00 

 

 

9 526,00 

 

100 

 

 

100 

 

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

710-71035-6060 

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 

(wydatek częściowy) 

0,00 

 

0,00 

 

3 795,00 

 

3 795,00 

 

3 790,86 

 

3 790,86 

 

100 

 

100 
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3.3   Wydatki dział 851 
 

Wydatki w dziale 851 w zasadniczej części dotyczą finansowania porozumienia w sprawie 

udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych  zawartego z Gminą Sosnowiec. Środki 

zabezpieczone na ten cel to 300 000 zł, przy planie ogółem 304 000 zł.  

Kwota 4 000 zł przeznaczona jest na koszty związane z windykacją należności pozostałych po 

zlikwidowanej izbie wytrzeźwień. 

 

Na dzień sprawozdawczy wydatkowano kwotę 259 204,55 zł, w tym na realizację 

porozumienia z Gminą Sosnowiec wydano 256 491,53 zł. Na kwotę tą składa się zapłata za 

ostatni kwartał 2016 roku - 63 449,35 zł  oraz I,II i III kwartał 2017 r. Zapłata za IV kwartał 

2017 roku zostanie uiszczona zgodnie z porozumieniem w miesiącu styczniu. Zobowiązania z 

tego tytułu wynoszą  61 097,86 zł. 

W okresie sprawozdawczym do izby wytrzeźwień w Sosnowcu zostało doprowadzonych 

1443 osoby. 

 

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień 

wykonania planu zawiera tabela nr 9.  

                                                                                                                          Tabela nr 9 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Dział 851  -  „Ochrona zdrowia” 

1. 

 

Zakup usług pozostałych 

851-85158-4300 

- opłata za przesyłki pocztowe 

1 470,00 

 

1 470,00 

 

887,80 

 

60 

 

2. Zakup usług przez j.s.t.  od innych 

j.s.t.  851-85158-4330 

- usługi na rzecz osób nietrzeźwych 

doprowadzonych do izby wytrzeźwień w 

Sosnowcu 

300 000,00 

 

 

 

300 000,00 

 

 

 

256 491,53 

 

256 491,53 

 

86 

 

 

 

3. Zakup usług telekomu.  

851-85158-4360 

- opłaty dotyczą usług 

telekomunikacyjnych i opłat za Internet 

30,00 

 

 

30,00 

 

 

29,18 

 

 

97 

 

 

4. 

 

Opłaty i składki różne 

851-85158-4430 

- koszty egzekucji administracyjnej 
2 000,00 2 000,00 1 480,20 74 

5. 

 

Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego  851-85158-4610 

- koszty egzekucji komorniczej 
500,00 500,00 315,84 63 

 Ogółem – 851 
 

304 000,00 

 

304 000,00 

 

259 204,55 

 

85 

 

3.4  Wydatki dział 900 

 
Wydatki działu 900 realizowane są w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej i obejmują: 

- gospodarkę odpadami      -90002 

- oczyszczanie miast i wsi      -90003 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach   -90004 

- schroniska dla zwierząt       -90013 

- pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej -90095 

 



 31 

Plan pierwotny zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Tychy na wydatki dla działu 900 wynosił 

27 238 846 zł, w tym na działalność inwestycyjną 5 000 zł. Po zmianach jakie miały miejsce 

w trakcie roku na dzień sprawozdawczy plan wydatków wynosi 28 020 678 zł, w tym 

inwestycyjne 25 405 zł. 

 

 3.4.1 Gospodarka odpadami – rozdział 90002 
 

Wydatki w rozdziale 90002 przeznaczone są na obsługę systemu gospodarki odpadami. Plan 

wydatków po zmianach wynosi 23 415 172 zł, łącznie z  wydatkami majątkowymi, które 

wynoszą 10 445 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy jest na poziomie 99% planu, co 

daje kwotę 23 091 420,93 zł.  Wydatki majątkowe zrealizowano zostały częściowo i wyniosły  

5 439,06 zł. 

 

W ramach poniesionych wydatków na system gospodarki odpadami można wyodrębnić: 

- bezpośrednie koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki    

odpadami          -       751 089,29 zł 

- pośrednie koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki  

odpadami           -      306 996,52 zł 

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z gminy wraz  

z usługą prowadzenia PSZOK        -  22 033 335,12 zł 

        

3.4.1.1   Wydatki bieżące i jednorazowe – rozdział 90002 
 

W ramach wydatków bieżących i jednorazowych pokrywane są koszty zatrudnienia 

pracowników, koszty ogólnozakładowe (rozliczane za pomocą ustalonego klucza alokacji 

kosztów administracyjnych) oraz koszty związane z obsługą systemu gospodarki odpadami. 

 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 r. w rozdziale 90002 przedstawia się następująco:   

- 2,72 etatu administracji TZUK, 

- 10 etatów bezpośrednio związanych z  organizacją systemu gospodarki odpadami, w tym 

1osoba na zasiłku rodzicielskim, w miejsce której zatrudniona jest osoba na zastępstwo. 

 

Średniomiesięczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy w rozdziale 90002 wyniosło 

12,97et. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 3 729,02 zł. 

 

W wydatkach bieżących najwyższą pozycję stanowią koszty odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z gminy. Usługa odbioru odpadów świadczona jest na rzecz  7 789 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, 1 163 nieruchomości w 

zabudowie wielorodzinnej, 1 392 miejsc niezamieszkiwanych, w których powstają odpady 

komunalne oraz 4 179 nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych. 

W okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tychy 

odebrano i zagospodarowano łącznie 48 538,13 Mg odpadów komunalnych, w tym w 

Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjęto 2 932,34 MG. W 

porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost ilości odebranych odpadów o 957,60 Mg. Na 

terenie gminy funkcjonują 3 punkty PSZOK (ul. Katowicka, Serdeczna i Mikołowska). 

W roku 2017 odbyła się jedna zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zabudowie jednorodzinnej, gdzie odpowiednio 

zebrano 283,67 Mg i 6,38 Mg odpadów. W ramach gminnego systemu odbioru odpadów 

komunalnych mieszkańcy Tychów mogą pozostawiać odpady przeterminowanych lekarstw w 
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jednej spośród 20 aptek, które gmina wyposażyła w specjalne pojemniki do gromadzenia  

tych odpadów. W wybranych punktach na terenie miasta (46 lokalizacji) znajdują się również 

pojemniki na zużyte baterie i akumulatory, w których można pozostawić ten rodzaj 

niebezpiecznych odpadów. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono podział odpadów wg rodzajów i ich ilości, które odebrano  

w poszczególnych kwartałach 2017 r. 

Tabela nr 10 

    
I 

 kwartał 
II 

kwartał 
III 

 kwartał 
IV 

kwartał 

KOD OPDADU RODZAJ ODPADU         

            

17 01 07  ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY 391,4 550,13 564,71 428,54 

16 01 03 ZUŻYTE OPONY 6,33 10,85 8,05 9,21 

20 01 40  METALE 3,14 6,64 4,02 3,53 

20 01 33 ZUŻYTE BATERIE 1,73 1,02 0,33 0,21 

20 01 01 PAPIER I TEKTURA 364,86 432,8 423,01 441,45 

20 01 02 SZKŁO 434,83 444,47 451,8 447,66 

20 01 31 PRZETERMINOWANE LEKARSTWA 0,8 0,92 0,89 0,91 

20 01 36 
ZUŻYTE URZĄDZENIA 
ELEKTRYCZNE 9,17 22,31 19,42 11,75 

20 01 39 TWORZYWA SZTUCZNE 445,64 477,66 505,48 497 

20 03 01 
ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE 7584,73 8153,75 7849,48 7976,68 

20 03 07  ODPADY WIELKOGABARYTOWE 579,57 1043,42 828,12 676,12 

20 01 99 ŻUŻLE, POPIOŁY PALENISKOWE 738,66 349,4 70,64 535,79 

20 02 01 ODPADY BIODERGRADOWALNE 47,12 1988,7 1312,6 1369,46 

20 01 28 FARBY, TUSZE, KLEJE, LEPISZCZE 1,17 2,39 3,24 1,91 

13 02 08 ZUŻYTY OLEJ 0,22 0,7 0,63 0,6 

20 01 21 LAMPY FLUORESCENCYJNE 0,06 0,04 0,01 0,04 

20 01 13 ROZPUSZCZALNIKI 0 0,2 0,01 0 

RAZEM   10609,43 13485,4 12042,44 12400,86 

  
48538,13 

 

Podczas akcji usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia, 

wykonawca usługi, działając na zlecenie TZUK, zebrał i przekazał do zagospodarowania 

45,54 Mg odpadów komunalnych. Ilość odebranych odpadów w 2017 roku  jest o 10 Mg 

większa niż w roku ubiegłym  ( w 2016 r. odebrano 35,5 Mg odpadów).  

Zebrane odpady pochodziły m.in. z: 

- wykopu kolejowego przebiegającego przez centrum miasta, 

- Parku Północnego i rejonu ul. Mała Aleja Róż / ul. Spacerowa, 

- garaży przy ul. Grota-Roweckiego i Damrota, 

- garaży ul. Skalnej 

- terenu u zbiegu ulic Katowickiej i Tulipanów, 

- terenu przyległego do osiedla Cztery Pory Roku, 

- terenu przy ul. Fredry, 

- terenu u zbiegu ulic Urbanowickiej i Przemysłowej, 

- terenów uprzątniętych w związku z akcją „Sprzątanie Świata” w miesiącu kwietniu. 
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W ramach  działalności edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi TZUK 

zorganizował na zaproszenie Przedszkola Muzycznego warsztaty wśród przedszkolaków 

mające na celu przypomnienie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, 

w tym reguł ich selektywnego zbierania a w listopadzie odbył się finał I Tyskiego Przeglądu 

Spektakli Teatralnych o tematyce ekologicznej poświęcony w całości promowaniu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przeglądzie tym wzięli udział uczniowie 

tyskich szkół: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Okno” z Oddziałami Integracyjnymi; 

 Szkoła Podstawowa Nr 1; 

 Szkoła Podstawowa Nr 6 

 Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi. 

Uczniowie zaprezentowali utwory sceniczne będące autorskimi adaptacjami utworów 

literackich poruszających problematykę selektywnej zbiórki odpadów i ewentualnych 

następstw jej  nieprzestrzegania. 

 

Zestawienie zbiorcze wszystkich wydatków bieżących w porównaniu do planu przedstawia 

tabela nr 11. 

 

Tabel nr 11 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Gospodarka odpadami 

1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

900-90002-3020 

-ekwiwalent za okulary 

- ekwiwalent za pranie i używanie 

własnej odzieży 

- środki BHP 

3 254,00 

 

 

 

 

 

 

3 180,00 

 

 

 

 

 

 

1 036,48 

 

 

750 ,00 

165,12 

 

121,36 

33 

 

 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenia osobowe  

900-90002-4010 

*wynagrodzenia osobowe 

* odprawy emerytalne 

652 310,00 

 

652 310,00 

0,00 

590 663,00 

 

583 392,00 

7 271,00 

580 385,23 

 

573 114,67 

7 270,56 

98 

 

98 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

900-90002-4040 
46 000,00 46 133,00 46 131,63 100 

4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

900-90002-4110 

117 561,00 106 136,00 104 648,11 99 

5. Składki na Fundusz Pracy 

900-90002-4120 
17 109,00 15 149,00 11 743,55 78 

6. Składki na PFRON 

900-90002-4140 
14 016,00 12 942,00 10 171,00 79 

 Wynagrodzenia bezosobowe 

900-90002-4170 
0,00 12 300,00 11 700,00 95 

7. Nagrody konkursowe 

900-9002-4190 

- zakup kart podarunkowych do 

EMPIK  

0,00 

 

2 100,00 

 

2 100,00 

 

100 

 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90002-4210 

*bieżące 

- art. biurowe, tonery 

- pozostałe (środki czystości, art. 

techniczne, publikacje, itp.) 

21 334,00 

 

21 334,00 

 

 

 

26 229,00 

 

26 229,00 

 

 

 

24 939,29 

 

24 939,29 

8 042,34 

2 908,52 

 

95 

 

95 
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- drobne wyposażenie 

- drukarka do działu windykacji 

- pakiet Office szt. 3 

- zestaw komputerowy 

- zakup 8 szt, monitorów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 117,47 

1 752,70 

2 306,61 

3 019,65 

4 792,00 

 

 

 

 

 

9. Zakup środków żywności 

900-90002-4220 
1 400,00 1 364,00 604,34 44 

10. Zakup energii 

900-90002-4260 

-energia elektryczna 

- woda 

- CO 

10 811,00 

 

 

 

 

13 797,00 

 

 

 

 

7 469,81 

 

2 737,39 

330,65 

4 401,77 

54 

 

 

 

 

1. Zakup usług remontowych  

900-90002-4270 
2 000,00  960,00 51,17 5 

12. Zakup usług zdrowotnych 

900-90002-4280 

- badania okresowe pracowników 

295,00 

 

 

453,00 

 

 

426,20 

 

426,20 

94 

 

 

13. Zakup usług pozostałych 

900-90002-4300 

*bieżące 

- monitoring siedziby TZUK 

-  obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- usługi informatyczne 

- opieka nad programem Ekosanit 

- opłaty pocztowe, k. wysyłki 

- pozostałe 

- system powiadomień sms 

- najem terminala POS 

- nadruk na koszulkach, oświetlenie 

imprezy przegląd teatralny - 

kompania edukacyjno-promocyjna 

- dostęp do LEX 

- wydruk „potwierdzenie odbioru” 

- wykonanie domofony w siedzibie 

TZUK 

*odbiór odpadów komunalnych 

*odprowadzenie ścieków 

* jednorazowe 

- wysyłka zawiadomień o zmianie 

stawki opłaty za odbiór odpadów 

22 530 576,- 

 

152 270,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 377 806,- 

500,00 

0,00 

 

 

22 530 473,00 

 

152 131,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 294 562,00 

500,00 

83 244,00 

 

 

22 250 326,06 

 

133 353,55 
1 412,97 

25 768,50 

2 933,00 

3 626,66 

26 846,10 

50 288,90 

8 988,14 

4 039,71 

1 476,00 

3 753,00 

 

 

2 436,74 

1 107,00 

676,83 

 

22 033 335,12 

393,50 

83 243,89 

 

 

99 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

79 

100 

 

 

14. Zakup usług telekomu.  

900-90002-4360 
10 468,00 4 117,00 2 383,23 58 

15. Opłaty czynszowe za 

pomieszczenia biurowe 

900-90002-4400 

- siedziba TZUK- wydatek 

częsciowy 

11 07200 

 

 

 

6 575,00 

 

 

 

4 042,51 

 

 

4 042,51 

61 

 

 

 

16. Podróże służbowe krajowe 

900-90002-4410 

- delegacje 

- ekwiwalenty za jazdy lokalne 

5 160,00 

 

 

 

5 077,00 

 

 

 

3 608,48 

 

0,39 

3 588,09 

71 

 

 

 

17. Różne opłaty i składki 

900-90002-4430 

- polisy ubezpieczeniowe 

- koszty egzekucji administracyjnej 

3 700,00 

 

 

 

4 700,00 

 

 

 

3 319,65 

 

980,90 

2 338,75 

71 

 

 

 

18. Odpisy na ZFŚS 

900-90002-4440 
15 753,00 16 803,00 16 409,53 98 

19. Podatek od towarów i usług 

900-90002-4530 
728,00 1 328,00 

1 236,26 

 
93 
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20. Kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób prawnych i innych 

… 

900-90002-4600 

0,00 71,00 0,00 - 

21. Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90002-4610 

740,00 716,00 224,45 31 

22. Szkolenia pracowników 

900-90002-4700 
6 233,00 3 497,00 3 024,89 87 

 Razem bieżące 90002-gospodarka 

odpadami 
23 465 520,- 23 404 727,00 23 085 981,87 99 

 

3.4.1.2      Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  -900-90002-6060 

 

Na rok 2017 zaplanowano zakup nowego zestawu komputerowego na potrzeby systemu 

gospodarki odpadami oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby siedziby TZUK 

(wydatek częściowy). Zadanie I nie zostało zrealizowane. Oferty na zakup zestawu 

komputerowego nie przekroczyły 3500zł, w związku z czym zakupu dokonano z wydatków 

bieżących.  

Tabela nr 12 
Lp. 

Wyszczególnienie       
Plan 

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

900-90002-6060 

- zakup zestawu komputerowego 

- zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego 

5 000,00 

 

 

5 000,00 

0,00 

10 445,00 

 

 

5 000,00 

5 445,00 

5 439,06 

 

 

0,00 

5 439,06 

52 

 

 

- 

100 

 

3.4.2 Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 
 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90003 wynosi 79 668 zł.  

 

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 100% planu, co daje kwotę 79 531,80 zł. Na 

kwotę tę składają się wydatki związane z: 

-  zakupem worków na psie nieczystości. W okresie I półrocza zakupiono 250 000 szt. 

woreczków biodegradowalnych o wym. 325mm x 195mm oraz 5 000 szt. worków zbiorczych 

o wym. 600 mm x 500 mm. Zamówienie realizowane było w dwóch etapach i dotyczyło 

zamówienia na cały rok. Wydatki zamknęły się kwotą  35 670 zł; 

- deratyzacją przeprowadzoną w obszarach miejskich, obejmujących rejon trzech stawów w 

Parku Północnym, rejon Parku Miejskiego, Parku Łabędziego, rejon stawów Suble, Parku Św. 

Franciszka z Asyżu, Parku Jaworek, Parku Górniczego oraz skweru przy ul. Hlonda nad 

Potokiem Tyskim, rejon Parku Niedźwiadków oraz ul. Obywatelskiej i ul. Sosnowej. 

- dezynfekcją Psiego Parku. Zabiegi dezynfekcji prowadzone są na bieżąco, co potwierdzają 

odpowiednie protokoły. Rozliczenie za wykonaną usługę realizowane jest w okresach 

miesięcznych zgodnie z zawartą umową. 

-remontem stacji na psie nieczystości. Remont stacji odbywał się etapowo. Najpierw 

wyremontowano 6 a następnie 8 stacji na psie nieczystości, które zlokalizowane są w parkach 

i skwerach. 

 

Szczegółowe porównanie wykonania wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższa 

tabelka. 
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Tabela nr 13 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Oczyszczanie miast i wsi 

1. Zakup materiałów i 

wyposażenia 

900-90003-4210 

-zakup worków na psie 

nieczystości  

45 336,00 

 

 

35 670,00 

 

 

35 670,00 

 

35 670,00 

100 

 

 

2. Zakup usług remontowych 

900-90003-4270 

- remont stacji na psie 

nieczystości 

10 000,00 

 

10 000,00 

10 000,00 

 

10 000,00 

9 864,60 

 

9 864,60 

99 

 

 

3. Zakup usług pozostałych 

900-90003-4300 

-Deratyzacja na terenach 

miejskich  

- dezynfekcja Psiego Parku 

35 470,00 

 

18 200,00 

 

17 270,00 

33 998,00 

 

16 728,00 

 

17 270,00 

33 997,20 

 

16 728,00 

 

17 269,20 

100 

 

100 

 

100 

 Razem 90003- oczyszczanie 

miast i wsi 
90 806,00 79 668,00 79 531,80 100 

 

3.4.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004 
 

Plan wydatków dla rozdziału 90004 wg Uchwały wynosił 1 767 000 zł. W trakcie półrocza 

został zwiększony o kwotę 717 188 zł, w tym  560 000 zł to dodatkowe środki zwiększające 

budżet jednostki a 157 188 zł zostało przesunięte z innych zadań w ramach posiadanych 

środków finansowych TZUK. Kolejne zwiększenia miały miejsce w II półroczu, co 

spowodowało iż na koniec roku plan wyniósł 2 574 704 zł. 

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia 

poniższa tabela. 

 Tabela nr 14 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90004-4210 

-zakup stokrotek do wieży kwiatowej 
0,00 405,00 405,00 100 

2. Zakup usług pozostałych 

900-90004-4300 

-  utrzymanie zieleni w mieście 

-  pielęgnację drzew i krzewów 

posadzonych w latach poprzednich 

- pozostałe 

- nasadzenia cebulowe 

- dodatkowe nasadzenia w Parku 

Południowym 

- opracowanie I etapu strategii 

rozwoju terenów zielonych 

1 767 000,00 

 

1 638 406,00 

32 144,00 

 

29 450,00 

0,00 

67 000,00 

 

0,00 

 

2 574 704,00 

 

2 357 542,00 

32 144,00 

 

39 893,00 

70 000,00 

55 125,00 

 

20 000,00 

 

2 474 876,50 

 

2 307 988,52 

32 144,00 

 

16 327,62 

43 612,24 

55 124,12 

 

19 680,00 

 

97 

3. Koszty postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90004-4610 

- koszty postepowania odwoławczego 

KIO dot. przetargu na zieleń 

0,00 

 

 

 

18 600,00 

 

 

 

18 600,00 

 

 

 

100 

 

 

 

 Razem  90004- utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 
1 767 000,00 2 574 704,00 2 493 881,50 97 
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3.4.3.1   Wydatki bieżące i jednorazowe – rozdział 90004 
 

W ramach wydatków bieżących dotyczących rozdziału 90004, realizowane są zadania 

związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni na obszarze 

Miasta Tychy, które zostały podzielone na dwa rejony:  

- Rejon I położony od granicy zachodniej miasta do alei Bielskiej oraz wzdłuż  

ul. Oświęcimskiej do ul. Beskidzkiej.  

- Rejon II położony od alei Bielskiej i ul. Beskidzkiej do wschodniej granicy miasta. 

 

Zadania te realizowane są w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną wyłonioną w 

postepowaniu przetargowym. Prace związane z konserwacją zieleni niskiej i wysokiej oraz 

infrastruktury miejskiej obejmują m.in.: 

- koszenie traw, grabienie liści z trawników i krzewów, pielęgnację żywopłotów i 

krzewów, obsada i utrzymania wież kwiatowych, donic, koryt i rabat kwiatowych 

(obsada całoroczna), pielęgnację rabat stałych, wycinkę i pielęgnację drzew;  

oraz prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie: 

- zbierania śmieci z trawników parkowych, 

- opróżniania koszy parkowych wraz z wymianą worków (3 razy w tygodniu), 

- uzupełniania worków w stacjach na psie nieczystości oraz ręczne zebranie 

zanieczyszczeń z częstotliwością 3 razy w tygodniu w każdy poniedziałek, środę i piątek,  

- zamiatania alejek parkowych,  

- mycia ławek parkowych,  

- czyszczenia budek lęgowych dla ptaków,  

- wywożenia uszkodzonych betonowych koszy na śmieci, 

- oczyszczania terenu ze śmieci wielkogabarytowych.  

 

W ramach działań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej poza główną umową: 

- zakupiono kwiaty rabatowe (stokrotki) do obsadzenia wież kwiatowych na Placu Wolności. 

Obsady dokonano własnymi środkami. Koszt zamknął się kwota  405 zł i dotyczył wyłącznie 

zakupu sadzonek kwiatowych; 

 

 -  zlecono uporządkowanie terenów gminnych z drzew i krzewów nie wymagających 

uzyskania zezwolenia na podstawie obowiązującej ustawy o ochronie przyrody. W ramach 

prac usunięto drzewa i krzewy wyznaczone do wycinki zgodnie z przeprowadzoną wcześniej 

inwentaryzacją, przeprowadzono frezowanie i karczowanie korzeni drzew oraz  uzupełniono  

ubytki ziemi i posiano mieszankę nasion traw. Koszt przeprowadzonych prac to 9 450 zł; 

 

- przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów  na łączną kwotę 32 144 zł: 

* posadzonych w roku 2015 przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni RADPOL 

Sp. z o.o. ,  – kwota wykorzystana 8 640 zł, 

* posadzonych w roku 2016 w ramach realizacji projektu „Ciche Zielone Suble – 

nasadzenia drzew przy ul. Stoczniowców”  -  kwota wykorzystana 9 504 zł, 

* posadzonych w roku 2016 przy ul. Przejazdowej, Wyzwolenia i Cienistej) przez 

firmę Aralia – kwota wykorzystana 14 000 zł; 

 

- wykonano dodatkowe nasadzenia w ramach zagospodarowania zieleni w Parku 

Południowym. W ramach projektu posadzono 90 drzew oraz 1555 krzewów, bylin i traw 

ozdobnych. Koszt zadania to 45 224,12 zł. Kontynuacją prac wykonanych w roku 2016 były 

prowadzone zabiegi pielęgnacyjne na terenie parku Południowego przez wykonawcę 

nasadzeń. Roczny koszt zamknął się kwotą 9 900 zł; 



 38 

 

- wykonano nasadzenia cebulowe na łączna kwotę 43 612,24 zł; 

 

- wykonano montaż zielonych ekranów z bluszczu obok budynku Urzędu Miasta za łączną 

kwotę  5 335,20 zł; 

 

- zlecono wykonanie wyceny surowca drzewnego – kwota wydana na ten cel to 1 542 zł. 

 

Oprócz wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na terenach miejskich w I półroczu 

2017 roku TZUK poniósł wydatki w kwocie 18 600 zł związane z wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej nakazującym pokrycie kosztów postepowania odwoławczego poniesione z 

tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika wniesionego przez wykonawcę BIO-EKOS 

Spółka z o.o. spółka komandytowa w postepowaniu prowadzonym przez TZUK.  

 

3.4.4 Schroniska dla zwierząt  – rozdział 90013 

 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90013 na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi  

1 070 068 zł, w tym majątkowe 5 115 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 94% 

planu, co daje kwotę 1 007 127,02 zł.  

Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt 

oraz koszty ogólnozakładowe TZUK przypisane w wysokości wynikającej z ustalonego 

klucza alokacji kosztów, które na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 282 822,28 zł,  

natomiast koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt to kwota 

724 304,74 zł. 

 

W I półroczu 2017 roku Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach we współpracy ze 

Spółką Tyski Sport przeprowadziło  kampanię, której bohaterami byli hokeiści GKS Tychy 

i podopieczni schroniska. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na humanitarne traktowanie 

zwierząt  z jednoczesnym zachęceniem do ich adopcji. W ramach tej akcji powstały plakaty 

pod hasłem „Nie zostawiaj zwierząt na lodzie”. Plakaty pojawiały się w sposób cykliczny w 

przestrzeni miejskiej przez okres 5 tygodni.  

W grudniu 2017 roku miała miejsce kolejna kampania współorganizowana ze spółka „Tyski 

Sport”, której zwieńczeniem było powstanie kalendarza na rok 2018. Kalendarz jest 

dystrybuowany w sklepie klubowym GKS Tychy i cały dochód uzyskany z jego sprzedaży 

zostanie według oświadczenia Spółki „Tyski Sport” przekazany na potrzeby podopiecznych 

miejskiego schroniska dla Zwierząt. Zakończenie akcji planowane jest na I kwartał 2018r. 

Koszty akcji pokryte były przez sponsorów. 

 

Miejskie schronisko w ramach swojej działalności organizuje również kampanie edukacyjne 

skierowana do uczniów szkół podstawowych, której celem jest uwrażliwienie dzieci na 

potrzeby zwierząt, ukazanie funkcjonowania Schroniska oraz przedstawienie zasad 

odpowiedzialnej adopcji. 

 

Pierwsze półrocze bieżącego roku zaowocowało również podpisaniem umowy użyczenia  

gruntu przyległego do terenu schroniska,  na którym powstanie wybieg dla zwierząt. Teren 

ten został przekazany przez FC POLAND S.A. do użytkowania bez wynagrodzenia. 

Przystosowanie terenu pod potrzeby schroniska wymaga poniesienia pewnych nakładów 

adaptacyjnych (wykonanie ogrodzenia, odwodnienia, przeprowadzenie niwelacji terenu), a  

ciężar ich poniesienia spoczywa na biorącym. 
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3.4.4.1   Wydatki bieżące i jednorazowe 
 

Wydatki bieżące i jednorazowe odnoszone są do zwykłej działalności schroniska dla zwierząt 

i administracji TZUK. 

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. w rozdziale  90013 przedstawia się następująco:   

- 2,55 etatu administracji TZUK, 

- 9,5 etatów bezpośrednio związanych z  pracą na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym: 

* 1 et. kierownik schroniska, 

* 0,5 et. pracownik w dziale organizacyjnym, 

* 2 et. na  stanowisku inspektora – kierowcy, 

* 6 et. to pracownicy fizyczni – opiekunowie zwierząt. 

 

Średnioroczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy w rozdziale 90013 wyniosło 12,19 et. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 3 670,48 zł. 

 

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

Opieka nad zwierzętami prowadzona jest w trybie całodobowym. Pracownicy pracują  

w systemie trzyzmianowym. W roku 2017 3 osoby podjęły decyzje o przejściu na emeryturę, 

co wiązało się z wypłatą odpraw emerytalnych. 

 

Drugą największą pozycją w wydatkach bieżących są usługi weterynaryjne. Koszty te od 

kilku lat utrzymują się na tym samym poziomie a miesięczny wydatek na podstawową opiekę 

weterynaryjną to 2 716,20 zł brutto. W przypadku konieczności stosowania leczenia zwierząt 

specjalistyczną karmą leczniczą lub preparatem mleko-zastępczym koszty usług 

weterynaryjnych wzrastają. 

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

się kwotą 26 752,70 zł, w tym wydatki dotyczące pomieszczeń biurowych siedziby TZUK to 

6 836,46 zł. 
Kolejna istotną pozycję kosztową stanowią obciążenia związane z nieruchomością. Są to 

wydatki na: 

- opłatę za trwały zarząd, 

- podatek od nieruchomości, 

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 

 

Opłata za trwały zarząd wnoszona jest w terminie do 31 marca każdego roku i wynosi 

12 205,54 zł. 
Podstawą opodatkowania w podatku od nieruchomości są grunty przekazane do TZUK 

w trwały zarząd o łącznej powierzchni 3 460 m² oraz budynki o powierzchni użytkowej 

466,94 m². Na budynki składają się pawilony kojców (szt. 2) oraz budynek administracyjno-

weterynaryjny. Podatek od nieruchomości naliczony za cały rok wynosi 3 952 zł. 

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych ponoszone są w oparciu o zadeklarowaną ilość 

i częstotliwość odbioru odpadów z terenu schroniska. Za rok 2017 wydatki zamknęły się 

kwotą 11 997,75 zł. 

Pozostałe wydatki realizowane są planowo, zgodnie z bieżącymi potrzebami.  

 

Podobnie jak i w poprzednich latach w roku 2017 schronisko miejskie otrzymało liczne 

darowizny rzeczowe (karma dla zwierząt, żwirek, klatki), które wycenione po cenach 

ewidencyjnych dają kwotę 49 597,71ł.  Darowizny te w znacznym stopniu wpływają na 

ograniczenie wydatków bieżących związanych z zakupem środków żywności dla zwierząt. W 
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okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano zaledwie 4 350,94 zł. Wpływ na niskie 

wykonanie wydatków ma również stosunkowa mała liczba zwierząt przebywających w 

schronisku.  

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

wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.  

Do końca grudnia 2017 roku wszczepionych zostało 211 mikroczipów z czego 90 psom i 121 

kotom. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela nr 16 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

900-90013-3020 

- ekwiwalenty za pranie  odzieży 

- odzież robocza, rękawice 

- środki czystości BHP, napoje,inne 

12 246,00 

 

 

 

 

 

12 246,00 

 

 

 

 

 

9 403,31 

 

 

2 884,03 

5 771,31 

747,97 

78 

 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenia osobowe 

900-90013-4010 

- wynagrodzenia pracowników 

- nagrody jubileuszowe 

- odprawy emerytalne 

567 140,00 

 

557 350,00 

9 790,00 

0,00 

636 967,00 

 

566 560,00 

13 855,00 

56 552,00 

603 530,77 

 

536 918,25 

10 179,39 

56 433,13 

95 

 

95 

73 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90013-4040 
42 440,00 43 580,00 43 579,61 100 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

900-90013-4110 
103 104,00 103 602,00 97 305,11 94 

5. Składki na FP 

900-90013-4120 
13 896,00 13 896,00 11 393,22 82 

6. Składki na PFRON 

900-90013-4140 
11 578,00 9 578,00 9 053,84 95 

7. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90013-4210 

* bieżące 

- węgiel 

 -czipy dla zwierząt 

- trociny, sciółka 

- środki czystości 

- pozostałe (art. biurowe i techniczne, 

wyposażenie apteczki prenumerata, 

drobne wyposażenie itp.) 

- paliwo 

38 634,00 

 

38 634,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 531,00 

 

36 531,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 032,53 

 

36 032,53 
14 490,00 

1 906,50 

2 211,52 

4 765,57 

7 961,94 

 

 

4 697,00 

99 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zakup środków żywności 

900-90013-4220 

- karma dla zwierząt 

- art. na potrzeby sekretariatu 

38 000,00 

 

 

11 571,00 

 

 

4 915,47 

 

4 350,94 

564,53 

42 

 

 

 

9. Zakup leków, wyrobów medycznych 

i biobójczych 

900-90013-4230 

- środki do dezynfekcji, owadobójcze, 

- leki i art. medyczne dla zwierząt, 

testy diagnostyczne 

8 400,00 

 

 

 

 

 

9 400,00 

 

 

 

 

 

9 021,06 

 

 

3 283,82 

5 737,24 

 

96 

 

 

 

 

 

10. Zakup energii 

900-90013-4260 

- energia elektryczna 

- woda  schronisko i siedziba 

- CO – siedziba TZUK 

29 783,00 

 

 

 

 

29 783,00 

 

 

 

 

26 752,70 

 

18 238,59 

4 465,15 

4 048,96 

90 
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11. Zakup usług remontowych 

900-90013-4270 
1 000,00 2 800,00 2 787,74 100 

12. Zakup usług zdrowotnych 

900-90013-4280 

- badania okresowe pracowników  

i szczepienia 

437,00 

 

 

 

1 737,00 

 

 

 

1 428,50 

 

1 428,50 

 

82 

 

 

 

13. Zakup usług pozostałych 

900-90013-4300 

* bieżące 

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- serwis komputerowy 

- usługi weterynaryjne i dokarmianie i 

leczenie zwierząt 

-odbiór odpadów medycznych i 

padliny 

- dzierżawa pojemników na odpady 

- monitoring schroniska i siedziby TZUK 

- pozostałe 

-oklejanie szyb folią przeciwsłoneczną 

- utrzymanie serwera dla schroniska 

- dostęp do serwisu LEX 

- przegląd roczny budynków 

schroniska 
- wykonanie domofonu w siedzibie TZUK 

* odprowadzenie ścieków 

88 366,00 

 

81 008,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 358,00 

91 333,00 

 

83 975,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 358,00 

87 699,71 

 

82 003,96 

24 046,50 

2 737,00 

3 314,20 

33 312,12 

 

1 189,62 

 

1 594,08 

1 078,54 

7 881,78 

667,03 

664,20 

2 301,35 

2 583,00 

 

634,54 

5 695,75 

96 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

14. Zakup usług telekomunikacyjnych 

900-90013-4360 

- usługi telekomunikacyjne 

komórkowe,  stacjonarne, Internet 

6 981,00 

 

 

 

3 081,00 

 

 

 

2 861,44 

 

2 861,44 

 

93 

 

 

 

15. Opłaty za administrowanie i czynsze 

za budynki, lokale i pomieszczenia 

garażowe 

900-90013-4400 

- pomieszczenia siedziby TZUK 

4 223,00 

 

 

 

 

4 223,00 

 

 

 

 

3 808,78 

 

 

 

3 808,78 

90 

 

 

 

 

16. Podróże służbowe krajowe 

900-90013-4410 

- delegacje służbowe 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

3 456,00 

 

 

 

3 456,00 

 

 

 

3 174,28 

 

17,33 

3 156,95 

92 

 

 

 

17. Opłaty i składki różne 

900-90013-4430 
- polisy ubezpieczeniowe majątkowe, OC,  

- polisy komunikacyjne 

5 020,00 

 

 

 

4 020,00 

 

 

 

3 810,23 

 

1 171,33 

2 638,00 

94 

 

 

 

18. Odpisy na ZFŚS 

900-90013-4440 
13 554,00 14 702,00 14 453,00 98 

19. Podatek od nieruchomości 

900-90013-4480 
4 021,00 4 021,00 3 952,00 98 

20. Opłaty na rzecz budżetów  JST 

900-90013-4520 

- opłata za trwały zarząd 

- opłaty za odpady komunalne 

23 978,00 

 

12 206,00 

11 772,00 

24 242,00 

 

12 206,00 

12 036,00 

24 203,29 

 

12 205,54 

11 997,75 

100 

 

100 

100 

21. Podatek od towarów i usług(VAT) 

900-90013-4530 
1 500,00 1 900,00 1 170,48 62 

22. Pozostałe odsetki 

900-90013-4580 

0,00 

 

3,00 

 

0,00 

 
- 

 

23. Kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

900-90013-4600 

0,00 67,00 0,00 - 

24. Koszty postepowania sądowego i 504,00 504,00 97,51 19 
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prokuratorskiego 

900-90013-4610 

25. Szkolenia pracowników 

900-90013-4700 
1 710,00 1 710,00 1 582,82 93 

 Razem bieżące  90013- schronisko dla 

zwierząt 
1 019 971,00 1 064 953,00 1 002 017,60 94 

3.4.4.2   Wydatki majątkowe 

 

Wydatki majątkowe w rozdziale 90013 dotyczyły tylko zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 

dla potrzeb pracowników wykonujących swoja prace w siedzibie TZUK. Jest to wydatek 

częściowy. Zadanie zrealizowane było w ostatnim kwartale  roku sprawozdawczego. 

 
Lp. 

Wyszczególnienie       
Plan 

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

900-90013-6060 

- zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego 

0,00 

 

 

0,00 

5 115,00 

 

 

5 115,00 

5 109,42 

 

 

5 109,42 

100 

 

 

100 

 

3.4.5   Pozostała działalność  - rozdział  - 90095 
 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90095 wynosi 881 066 zł, w tym wydatki 

majątkowe 9 845 zł. 

 

Wydatki wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zamknęły się kwotą 

837 822,10 zł. Wydatki administracyjne rozliczane kluczem alokacji kosztów wyniosły 

126 283,08 zł. 

 

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych pracowników zajmujących 

się realizacją zadań związanych z utrzymaniem miejskich terenów zielonych, małej 

architektury, placów zabaw, siłowni plenerowych, miejsc pamięci narodowej oraz innych  

z zakresu gospodarki komunalnej a także części kosztów wspólnych jednostki doliczonych  

wg ustalonego klucza oraz kosztów utrzymania fontann, szaletów publicznych i innych 

urządzeń komunalnych. 

 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 25 216,09 zł. 

 

3.4.5.1    Wydatki bieżące i jednorazowe  

 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 r.  w rozdziale 90095 przedstawia się następująco:   

- 5 et. inspektor – obsługa merytoryczna zadań, w tym 1 osoba na bezpłatnym urlopie 

wychowawczym 

-  1,36 etatu administracji TZUK.  

Średniomiesięczne zatrudnienie za okres sprawozdawczy w rozdziale 90095 wyniosło 

4,45et. 
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych to 4 179,39 zł. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków w ujęciu klasyfikacji 

budżetowej przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 18 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

900-90095-3020 

710,00 

 

 

3 784,00 

 

 

2 908,14 

 

 

77 

 

 

2. Wynagrodzenia osobowe  

900-90095-4010 

- wynagrodzenia pracowników 

- odprawy emerytalne 

170 270,00 

 

170 270,00 

0,00 

229 811,00 

 

226 946,00 

2 865,00 

226 043,78 

 

223 179,62 

2 864,16 

98 

 

98 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90095-4040 
14 000,00 13 797,00 13 796,03 100 

4. Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

900-90095-4110 

31 675,00 40 753,00 39 613,13 97 

5. Składki na Fundusz Pracy 

900-90095-4120 
4 515,00 5 686,00 5 351,64 94 

6. Wynagrodzenia bezosobowe 

900-90095-4140 
3 830,00 3 328,00 3 056,96 92 

7. Wynagrodzenia bezosobowe 

900-90095-4170 
0,00 1 000,00 0,00 - 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90095-4210 

- pozostałe- koszty TZUK 

- zakup urządzeń komunalnych i inne 

na potrzeby małej architektury 

-wydatki Rad Osiedli – F-06 

- wydatki RO Ogrodnik 

70 506,00 

 

5 996,00 

60 000,00 

 

350,00 

4 160,00 

14 911,00 

 

7 601,00 

2 800,00 

 

350,00 

4 160,00 

13 375,82 

 

6 304,02 

2 609,00 

 

348,72 

4 114,08 

45 

 

83 

93 

 

100 

99 

9. Zakup środków żywności 

900-90095-4220 
110,00 266,00 264,99 100 

10. Zakup energii 

900-90095-4260 

- administracja TZUK 

- fontanny 

- szalety publiczne 

58 377,00 

 

2 857,00 

43 520,00 

12 000,00 

51 391,00 

 

3 871,00 

35 520,00 

12 200,00 

37 198,26 

 

3 083,31 

23 799,85 

10 315,10 

72 

 

80 

67 

86 

11. Zakup usług remontowych 

900-90095-4270 

-remonty, naprawy i konserwacje – 

mała architektura 

-remonty i naprawy alejek w parkach 

- naprawy fontann 

- bieżące naprawy –koszty 

administracyjne TZUK 

127 610,00 

 

40 000,00 

 

60 000,00 

27 000,00 

610,00 

 

151 679,00 

 

34 410,00 

 

90 584,00 

26 035,00 

650,00 

 

145 950,02 

 

32 715,65 

 

87 173,79 

26 035,00 

25,58 

 

96 

 

95 

 

96 

100 

4 

 

12. Zakup usług zdrowotnych 

900-90095-4280 

- badania okresowe pracowników  

61,00 

 

 

83,00 

 

 

60,85 

 

60,85 

73 

 

 

13. Zakup usług pozostałych 

900-90095-4300 

* bieżące 

- opłaty za ścieki (siedziba TZUK) 

- pozostałe administracyjne 

- zimowe utrzymanie alejek w 

parkach 

- utrzymanie fontann 

- utrzymanie szaletów publicznych 

-utrzymanie urządzeń komunalnych 

- wydatki RO Ogrodnik 

386 177,00 

 

 

55,00 

13 509,00 

110 000,00 

 

125 165,00 

47 148,00 

20 000,00 

300,00 

323 736,00 

 

 

230,00 

27 09700 

116 171,00 

 

104 625,00 

45 098,00 

30 215,00 

300,00 

310 774,18 

 

 

162,88 

26 503,52 

110 879,61 

 

100 200,83 

42 580,94 

30 195,00 

251,40 

96 

 

 

71 

98 

95 

 

96 

94 

100 

84 
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* jednorazowe 

- zagospodarowanie terenu przy ul. 

Dębowej 

70 000,00 

70 000,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

- 

- 

 

14. Zakup usług telekomu. 

900-90095-4360 

- usługi telekomunikacyjne 

komórkowe,  stacjonarne, Internet 

2 184,00 

 

 

2 535,00 

 

 

1 917,27 

 

1 917,27 

76 

 

 

 Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

900-90095-4390 

- ekspertyza techniczna fontanny w 

parku Niedźwiadków 

0,00 

 

 

 

6 150,00 

 

 

 

6 150,00 

 

 

6 150,00 

100 

 

 

 

15. Opłaty za administrowanie i 

czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 

900-90095-4400 

- pomieszczenia biurowe siedziby 

TZUK 

1 367,00 

 

 

 

 

 

1 864,00 

 

 

 

 

 

1 753,42 

 

 

 

1 753,42 

 

94 

 

 

 

 

 

16. Podróże służbowe krajowe 

900-90095-4410 
3 864,00 4 893,00 4 590,17 94 

17. Różne opłaty i składki 

900-90095-4430 

- ubezpieczenie majątkowe  TZUK 

-odbiór odpadów z szaletu 

publicznego Rynek 

1 454,00 

 

1 130,00 

 

324,00 

990,00 

 

632,00 

 

358,00 

762,70 

 

404,80 

 

357,90 

77 

 

49 

 

100 

18. Odpisy na ZFŚS 

900-90095-4440 
4 311,00 6 462,00 6 461,85 100 

19. Podatek od nieruchomości 

900-90095-4480 

- utrzymanie szaletów publicznych 

822,00 

 

822,00 

822,00 

 

822,00 

819,00 

 

819,00 

100 

 

100 

20. Podatek od towarów i usług (VAT) 

900-90095-4530 
200,00 350,00 339,96 97 

21. Kary i odszkodowania wypłacane 

na rzecz osób prawnych 

900-90095-4600 

0,00 

 

 

16,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

 

 

22. Koszty postępowania sądowego  

i prokuratorskiego 

900-90095-4610 

66,00 354,00 266,01 75 

23. Szkolenia pracowników 

900-90095-4700 
3 440,00 6 570,00 6 525,26 99 

 

 

Razem bieżące 90095-pozostała 

działalność 
885 549,00 871 221,00 827 979,44 95 

 

Zadania merytoryczne 

 

I. Utrzymanie fontann  -  150 035,68 zł 

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych zajmuje się utrzymaniem w ruchu ciągłym 5 fontann na 

terenie miasta Tychy, tj.  

- fontanna na Rynku,  

- fontanna na Placu Baczyńskiego,  

- fontanna na Placu Św. Anny, 

- fontanna na Placu Korfantego,  

- fontanna w Parku Niedźwiadków. 

Fontanny uruchamiane są na początku kwietnia i pracują do 15 listopada. 

Zakres prac bieżących obejmuje m.in.:  
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- rozruch fontann, uzdatnianie wody, kontrola parametrów wody i środków chemicznych, 

- systematyczne czyszczenie poszczególnych elementów, sprawdzanie działania 

poszczególnych atrakcji oraz czystości, 

- kontrola zabezpieczeń elektrycznych, wentylacji, zaplecza technicznego itd.  

- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opłat za odprowadzenie ścieków, 

- bieżące naprawy.  

Na utrzymanie fontann w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 150 035,68 zł, w 

tym na : 

- utrzymanie bieżące 5 fontann      -          78 105,00  

- oczyszczenie odpływu liniowego – fontanna na Placu Baczyńskiego -      850,00 

- wdrożenie funkcji zdalnego wył/wł. fontanny na Placu Baczyńskiego -   2 706,00 

- opłaty za ścieki i abonamentowe, za odcięcie i uruchomienie dostawy  

wody do fontann        - 18 539,83 

- zakup energii ( zużycie wody, energia elektryczna)   -  23 799,85  

- usunięcia awarii        -          15 780,00  

* w tym:  

- naprawa uszkodzonego korpusu żeliwnego pompy zasilającej dysze - fontanna Rynek 

 - usuniecie awarii zasilacza oświetlenia – fontanna Plac Św. Anny  

 - naprawa uszkodzonych 2 klap zwrotnych na rurociągu instalacji tłoczonej do 

dmuchawca  – fontanna Plac Baczyńskiego  

- naprawa pompy fontanny przy ul. Baczyńskiego  

- usunięcie piany z fontanny na Placu Św. Anny po akcie wandalizmu  -   1 845,00 

- usuniecie piany z fontanny na Rynku po akcie wandalizmu  -   2 460,00 

- prace konserwacyjno-remontowe:      -   5 950,00 

* fontanna na Placu Baczyńskiego  

- naprawa systemu dopuszczania wody (wymiana elektrozaworu 

dopuszczającego wodę, wymiana czujnika poziomu cieczy CP, wymiana 2 szt. sond 

poziomu cieczy); 

- zabezpieczenie antykorozyjne maszynowni( tam gdzie chwyciła rdza)  

* fontanna na Rynku  

- wymiana czujnika poziomu cieczy CP, 2szt. sond poziomu cieczy, łożysk i 

uszczelniacza w pompie filtracji oraz stycznika pompy w szafie sterującej 1szt.;  

* fontanna na Placu Św. Anny  

-zabezpieczenie antykorozyjne w maszynowni. 

  

II. Utrzymanie szaletów publicznych  - 54 072,94 zł 

Wydatki poniesione na utrzymanie i obsługę szaletów publicznych dotyczą dwóch lokalizacji: 

- szalet przy ul. Rynek 7,  

- szalet przy al. Niepodległości. 

Utrzymanie szaletów publicznych w zakresie zapewnienia należytego stanu sanitarnego 

i technicznego, jednoosobowej obsługi, zabezpieczenia w szaletach środków higieny i 

czystości, usuwania drobnych awarii, uszkodzeń instalacji elektrycznej i wodno-

kanalizacyjnej oraz wymiany niesprawnego osprzętu i armatury sanitarnej realizowane jest  

w ramach podpisanej umowy z firmą zewnętrzną. Pozostałe koszty związane z opłatami za 

zużytą energię, wodę i ścieki ponoszone są bezpośrednio przez jednostkę, podobnie jak 

koszty utrzymania samych obiektów. 

Na utrzymanie szaletów publicznych w 2017 roku wydatkowano łącznie 54 072,94 zł,  w tym 

na: 

- zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)     10 315,10 zł 
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- bieżące utrzymanie czystości (obsługa szaletów)     36 676,80 zł 

- koszty utrzymania szaletów (opłata za ścieki, koszty zarządu i inne)    5 043,14 zł 

- przegląd roczny szaletu al. Niepodległości            861,00 zł 

- opłaty za odbiór odpadów –szalet Rynek           357,90 zł 

- podatek od nieruchomości                 819,00 zł. 

III. Remonty   - 145 924,44 zł 

 

W roku 2017 w okresie sprawozdawczym  przeprowadzone zostały: 

 

* bieżące naprawy i remonty alejek w parkach  

oraz elementów małej architektury na kwotę     -       119 889,44 zł  

 w tym: 

- bieżące naprawy alejek w parkach      - 37 396,10 zł 

- remont chodnika w Parku Miejskim przy Przychodni nr 4 - 49 777,69 zł 

- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury    - 32 715,65 zł 

(konserwacje i naprawy ławek, mostków i inne) 

* naprawy fontann na kwotę       - 26 035,00 zł  

w tym: 

- naprawa uszkodzonego korpusu żeliwnego pompy zasilającej dysze - fontanna Rynek, 

- usuniecie awarii zasilacza oświetlenia – fontanna Plac Św. Anny,    

- naprawa uszkodzonych 2 klap zwrotnych na rurociągu instalacji tłoczonej do dmuchawca  –

fontanna Plac Baczyńskiego,  

- dwukrotne usunięcie piany z fontann po akcie wandalizmu, 

- naprawa pompy – fontanna na Placu Baczyńskiego, 

- prace remontowo-konserwacyjne (Plac Baczyńskiego, Św. Anna, Rynek. 

   

IV. Wydatki na rzecz Rad Osiedlowych  - 4 714,20 zł 

 

W planie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2017 ujęte są wydatki na rzecz  Rady 

Osiedla „F-6” oraz „Ogrodnik”. W okresie sprawozdawczym rada Osiedla F-06 wydatkowała 

kwotę 348,72 zł na zakupy rzeczowe, w tym paliwo do kosiarek, natomiast Rada osiedla 

Ogrodnik wykorzystała 4 365,48 zł. Kwota została przeznaczona na zakup figurki i 

elementów do montażu, impregnatów do konserwacji elementów drewnianych, zakup donicy 

betonowej oraz stojaków rowerowych wraz z usługą transportową. 

 

V. Zimowe utrzymanie alejek i zwalczanie szkodników - 110 879,61 zł  

 

W roku 2017 na zimowe utrzymanie alejek i mostków w parkach i skwerach miejskich  

przeznaczono 116 171,00 zł. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 

110 879,61 zł. W porównaniu do lat poprzednich zmienił się system rozliczania umowy. 

Wprowadzono dyżur czynny (faktyczne wykonywanie czynności związanych z zimowym 

utrzymaniem alejek) i bierny (stan gotowości do podjęcia tych czynności). 

Zimowe utrzymanie alejek i mostków na skwerach i w parkach polega na całodniowej 

likwidacji śliskości zimowej oraz odśnieżaniu nawierzchni. 

 

W roku 2017 zrezygnowano z akcji polegającej na zwalczaniu szkodników drzew iglastych 

(zwalczanie mszycy świerkowej  zielonej, choroby grzybowe, ochojnika i miechuna 

świerkowca). Zabiegi, które były przeprowadzane w latach ubiegłych nie przynosiły 
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oczekiwanych rezultatów. Część drzew zaatakowana przez szkodniki przeznaczona jest do 

wycinki. 

 

3.4.5.2    Wydatki majątkowe 

 

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2017 w rozdziale 90095 zostały wykonane w 100%.  

Wykonano dwie kurtyny wodne, które są montowane na czas wiosenno-letni w Parku 

Miejskim oraz na Placu Baczyńskiego.  

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb wspólnych całej jednostki to wydatek 

ponoszony w części zgodnie z kluczem podziału kosztów.  

 
Lp. 

Wyszczególnienie       
Plan 

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

900-90095-6050 

- wykonanie kurtyn wodnych w 

Parku miejskim i na Placu 

Baczyńskiego- szt. 2 

0,00 

 

 

 

 

7 700,00 

 

 

 

 

7 700,00 

 

 

7 700,00 

 

100 

 

 

 

 

2. Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

900-90013-6060 

- zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego 

0,00 

 

 

0,00 

2 145,00 

 

 

2 145,00 

2 142,66 

 

 

2 142,66 

100 

 

 

100 

 

3.5  Wydatki dział 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 

3.5.1 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci 

walk i męczeństwa – rozdział 92127 

 

Na utrzymanie czystości i porządku wokół miejsc pamięci narodowej przeznaczono na rok 

2017 22 200 zł. Utrzymywane miejsca to: Pomnik Ofiar Katynia przy ul. Tischnera, 

Kamienny Krzyż wraz z Tablicą przy ul. Grota Roweckiego, Obelisk Ofiar Faszyzmu przy ul. 

Kościuszki, Pomnik Ofiar Faszyzmu przy ul. Przejazdowej, Pomnik Powstańca Śląskiego na 

Placu Wolności, Obelisk Gen Grota Roweckiego przy ul. Cyganerii, Pomnik Powstańców 

Śląskich na skwerze przy ul. Katowickiej, tablica pamiątkowa poświęcona kapitanowi Janowi 

Rybczyńskiemu na dworcu PKP, Pomnik Sybiraków przy ul. Armii Krajowej i Sikorskiego, 

Pomnik Hanny i Kazimierza Wejchertów przy ul. Dębowej i Darwina oraz ul. Dąbrowskiego, 

Pamiątkowy Kamień ”Ocalić od zapomnienia” w Parku Miejskim wokół Urzędu Miasta.  

 

W ramach podpisanej umowy świadczone są następujące prace: 

- bieżące utrzymywanie czystości pomników i terenu wokół pomnika, 

- dekorowanie pomników w wyznaczonych terminach, 

- mycie pomników przed każdym dekorowaniem i na zlecenie zamawiającego, 

- sprzątanie terenu wokół pomników każdorazowo przed wykonaniem dekoracji, 

- usuwanie starych dekoracji i zniczy, 

- wciąganie Flag Państwowych : 

 * na Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – 2 maja; 

 * na Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia; 

 * na Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. 
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Tabela nr 20 

 

 
Wyszczególnienie       

Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup usług pozostałych 

921-92127-4300 

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 
12 000,00 22 000,00 19 250,00 88 

 OGÓŁEM - 921 12 000,00 22 000,00 19 250,00 - 

 

3.6  Wydatki  dział 926  - Kultura fizyczna 

 
3.6.1 Obiekty sportowe  - rozdział 92601 

 

Plan wydatków po zmianach ustalony dla tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 

208 500 zł., w tym na wydatki jednorazowe 10 255 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 

200 280,33 zł, co stanowi 96% planu i dotyczy działalności bieżącej.  

 

Wydatki zrealizowane w rozdziale 92601 poniesione były na utrzymania placów zabaw 

i miejsc rekreacyjno-sportowych. Obejmują one : 

- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i rekreacyjnych -  50 157,75 zł 

- bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych  - 53 041,48 zł 

- wymianę piasku w piaskownicach i na nawierzchniach sypkich  - 87 118,10 zł  

- wykonanie kreatywnych stref na placach zabaw    - 9 963,00 zł. 

 

Całość zadania realizowana jest w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi.  

Do utrzymania Tyski Zakład Usług Komunalnych w 2017 miał  47 obiektów na początku 

roku (place zabaw, siłownie plenerowe,  Skatepark, tor rowerowy, w tym 24 piaskownice). W 

trakcie roku doszły kolejne lokalizacje zwiększając ilość obiektów do 51 na koniec roku.  

 

Prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych 

obejmują: 

- systematyczne kontrole placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych i budowli 

sportowej (skatepark), 

- demontaż zużytych lub zniszczonych urządzeń oraz ich części, 

- zakup, wymianę i montaż nowych elementów urządzeń, 

- utrzymanie czystości i porządku – zamiatanie chodników, czyszczenie nawierzchni z 

poliuretanu, 

- malowanie elementów zestawów urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń na placach zabaw, 

- przeglądy podstawowe. 

 

Usługa wymiany piasku w piaskownicach i na polach piaskowych obejmuje: 

- oczyszczanie starego piasku wraz z dezynfekcją piaskownic, 

- dowóz i uzupełnianie piaskownic świeżym piaskiem, 

- oczyszczanie nawierzchni sypkich ze starego piasku z powierzchni pod urządzeniami 

zabawowymi i na placach zabaw, 

- dowóz i uzupełnianie piaskiem nawierzchni sypkich, 

- oczyszczanie z zanieczyszczeń (śmieci, odpady komunalne) i z wrastającej roślinności oraz 

przegrabienie pól piaskowych, wywóz i koszty składowania odpadów na wysypisku. 
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W ramach wydatków jednorazowych wykonano gry natryskowe - kreatywne strefy dla 

dzieci w następujących lokalizacjach: 

- Park Jaworek – chodnik przy placu zabaw, 

- Park Niedźwiadków- chodnik w okolicach placu zabaw, 

- Park Miejski – na alejce, 

- Plac zabaw przy ul. Zgody. 

W każdej lokalizacji umieszczona została jedna gra natryskowa. Zadanie realizowane było w 

II półroczu w okresie wakacji. 

Tabela nr 21 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup usług remontowych 

926-92601-4270 
66 120,00 52 500,00 50 157,75 96 

2. Zakup usług pozostałych 

926-92601-4300 

- bieżące utrzymanie placów 

zabaw i siłowni plenerowych 

- wykonanie kreatywnych stref na 

placach zabaw 

165 000,00 

 

145 000,00 

 

20 000,00 

 

156000,00 

 

145 745,00 

 

10 255,00 

 

150 122,58 

 

140 159,58 

 

9 963,00 

 

96 

 

96 

 

97 

 

 
OGÓŁEM – 926 231 120,00 208 500,00 200 280,33 96 

 

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   -  63 028,58 zł 

- umorzenie na skutek przedawnienia na łączną kwotę    -         223 077,15 zł 

- umorzenie ze względu na bezdomność na łączną kwotę    -         136 880,69 zł  

- umorzenie ze względu na bezskuteczność na łączna kwotę   -         450 163,95 zł 

- umorzenie na decyzją dyrektora na wniosek na kwotę     -       600,00 zł 

          

b) związane z kosztami ubocznymi 

- umorzenie kosztów upomnienia (izba wytrzeźwień) na kwotę  -           0,00 zł 

c) związane z najmem stanowisk handlowych przy cmentarzu  -           0,00 zł 

d) związane z gospodarką odpadami 

 - umorzenie należności głównej na kwotę      -    1 806,00 zł 

 - umorzenie kosztów upomnienia na kwotę    -         81,20 zł 

 - umorzenie odsetek na kwotę      -       149,10 zł 

 

Łączna kwota zastosowanych ulg wyniosła 875 786,67 zł. 
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5 Podpisy 

 
 

 

 

Barbara Skotniczy      Agnieszka Lyszczok 

…………………………………….    ……………………………………….. 

          Główny Księgowy                 Dyrektor 

 

 

 

 

 

                                                                  …………………………………….. 

Pieczęć jednostki 

 

 





 


