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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 Tychach. W wyniku 

połączenia rozszerzono zakres działania TZUK o prowadzenie schroniska dla zwierząt i izby 

wytrzeźwień, przy czym izba wytrzeźwień funkcjonowała tylko do 2 stycznia 2016 r. W 

latach 2012 – 2015 następowało stopniowe ograniczanie 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.  Po likwidacji izby wytrzeźwień zadania związane z zapewnieniem opieki osobom 

nietrzeźwym zostały przekazane Gminie Sosnowiec w oparciu o zawarte porozumienie 

międzygminne, które obowiązuje do chwili obecnej.  

 

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; 



 4 

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. 

 

W marcu 2018 roku uchylono upoważnienie dyrektora TZUK do załatwiania indywiduach 

spraw z zakresu administracji publicznej związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wyniku czego nastąpiła zmiana Statutu TZUK, na mocy której od dnia 

1 maja br. obsługa gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazana 

została do Wydział Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

w Tychach. 

 

Kolejną zmianą w działalności TZUK  było podpisanie w kwietniu 2018 r. porozumienia 

pomiędzy TZUK i MZUiM w Tychach w celu skoordynowania prac z zakresu utrzymania 

i pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Zgodnie z jego treścią Tyski Zakład Usług 

Komunalnych przejął do wykonania zadania polegające na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w 

pasach drogowych na terenie miasta Tychy, w zakresie nieobjętym umowami zawartymi 

przez MZUiM. W szczególności dotyczy ono obsady rabat, zagospodarowania nowych 

terenów roślinnością stałą i ich pielęgnacją. 

 

Siedziba Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach od 1 września 2018 r. 

usytuowana jest przy ul. Budowlanych 43. 

 

Podstawą gospodarki finansowej TZUK jest roczny plan dochodów i wydatków. 

 

Środki finansowe przyznane Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Tychach na rok 

2019  przeznaczone były na realizację następujących zadań:  

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

na osiedlu „T”), 

- prowadzenie schroniska dla zwierząt, 

- utrzymanie siedziby i pokrycie kosztów ogólnozakładowych jednostki, 

- realizacja zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Miasta Tychy, 

- utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Tychy, placów zabaw, siłowni 

plenerowych, miejsc rekreacyjno-sportowych, fontann, małej architektury, tężni oraz 

szaletów publicznych, 

- likwidacja dzikich wysypisk, 

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

 

Szeroki zakres zadań statutowych jednostki, powoduje że koszty administracyjne TZUK - 

wspólne dla całej jednostki (tzw. ogólnozakładowe) przypisywane są do poszczególnych 

pozycji planu finansowego przy użyciu ustalonego klucza alokacji kosztów. Klucz alokacji 

kosztów opracowany jest  w oparciu o planowaną liczbę etatów wg stanu na dzień 1 stycznia 

każdego roku i przyjęty jest do stosowania zarządzeniem dyrektora jednostki.  

 

Zatrudnienie ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. w TZUK wynosi 35 etaty i w rozbiciu na 

działy przedstawia się następująco: 
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- 7 et.  w dziale 710 (cmentarze), 

- 8,5 et.  w administracji TZUK,  

- 19,5 et.  w dziale 900, w tym:  

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

* 10 et. w rozdziale 90095 (dział zieleni miejskiej i małej architektury), 

 

Średnioroczne zatrudnienie za rok 2019 wyniosło 34,34 et., a bez uwzględnienia etatów, 

które były refundowane przez UP i ZUS 31,38 et. (średnioroczne zatrudnienie do wyliczenia 

przeciętnego wynagrodzenia). 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w TZUK w przeliczeniu na 1 etat (bez osób 

zatrudnionych w ramach robót publicznych – refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy i 

osób przebywających na zasiłku – refundacja z ZUS) za 2019 r. wyniosło 4 414,35 zł. 

 

2. Omówienie dochodów 
 

Plan dochodów TZUK wg uchwały na rok 2019 zatwierdzony został na łączną kwotę 

594 760 zł.  W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o 28 092 zł z tytułu 

wpłaconych darowizn pieniężnych oraz odszkodowań za szkody w mieniu od 

ubezpieczyciela.  

 

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów wynosi  622 852 zł. Składają się na niego 

dochody realizowane w następujących działach: 

 

- dział 710 (działalność usługowa – cmentarze)      560 731 zł 

- dział 851 (ochrona zdrowia – izby wytrzeźwień)        24 000 zł 

- dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)                  38 121 zł 

w tym: 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach     15 000 zł, 

- schronisko dla zwierząt           19 760 zł, 

- pozostała działalność       3 361 zł. 

 

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 109,75% planu, co daje 

kwotę 683 555,93 zł, w tym dochody nieplanowane w wysokości 8 760,67 zł.  

 

Wpływy dochodów zrealizowane w poszczególnych rodzajach działalności  jednostki 

przedstawiają się następująco: 

- dział 710 - cmentarze       626 485,25 zł  

- dział 851  - izba wytrzeźwień        12 813,93 zł 

- dział 900  - gospodarka komunalna                   43 053,10 zł 

 w tym: 

*utrzymanie zieleni w miastach i gminach     16 062,33 zł 

 *schronisko dla zwierząt                                        22 600,27 zł 

 * pozostała działalność związana z gospodarką odpadami                   143 12 zł 

* pozostała działalność                           4 247,38 zł 

- dział 926  - kultura fizyczna                          1 203,65 zł 
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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 710  -  „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

Rozdział 71035 - Cmentarze 
1. Wpływy z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych 

710-71035-0750 

- dzierżawa placu pod handel(ul. 

Cmentarna i Barwna) 

- dzierżawa obiektów cmentarnych 

Wartogłowiec 

95 000,00 
 

 

32 000,00 

 

63 000,00 

 

95 000,00 

 

 

32 000,00 

 

63 000,00 

 

100 214,54 

 

 

35 852,42 

 

64 362,12 

105 

 

 

112 

 

102 

 

2. Wpływy z usług  

710-71035-0830 

- opłaty cmentarne Wartogłowiec 

- opłaty cmentarne ul. Barwna 

- wpływy z refaktur za media 

463 000,00 

 

340 000,00 

 114 000,00 

9 000,00 

463 000,00 

 

340 000,00 

114 000,00 

9 000,00 

512 274,75 

 

396 957,31 

106 272,93 

9 044,51 

111 

 

117 

93 

100 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

710-71035-0920 

-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 

należności 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

10,00 

 

10,00 

- 

 

- 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

710-71035-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

1 000,00 

 

 

1 000,00 

0,00 

1 000,00 

 

 

1 000,00 

0,00 

10 544,01 

 

 

9 936,04 

607,97 

1 054 

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

710-71035-0950 

- otrzymane odszkodowanie 

- rekompensata 40 euro 

0,00 1 731,00 

 

 

1 731,00 

0,00 

2 586,38 

 

 

1 731,39 

854,99 

149 

6. Wpływy z różnych dochodów 

710-71035-0970 

- sprzedaż drewna z wycinki 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i wypłaty zasiłków 

chorobowych 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

855,57 

 

592,80 

262,77 

 

- 

 

- 

- 

 Razem dział 710 559 000,00 560 731,00 626 485,25 112 

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” 

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 
1. Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów  upomnień 

851-85158-0640 

- koszty upomnienia 

480,00 

 

 

 

480,00 

480,00 

 

 

 

480,00 

282,21 

 

 

 

282,21 

59 

2. Wpływy z usług 

851-85158-0830 

- opłaty pacjentów za pobyt w izbie 

wytrzeźwień 

23 020,00 

 

23 020,00 

23 020,00 

 

23 020,00 

9 404,19 

 

9 404,19 

41 

 

41 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

851-85158-0920 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

500,00 

 

 

500,00 

 

 

3 127,53 

 

3 127,53 

626 

 

626 

 Razem dział 851 24 000,00 24 000,00 12 813,93 53 
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Dział  900  -  „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

Rozdział 90004  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1. Wpływy z pozostałych odsetek 

900-90004-0920 

- odsetki od wadium, które przepadło 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

2,36 

 

2,36 
 

2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90004-0950 

-naliczona  kara wynikająca z umowy  

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

339,17 

 

 

339,17 

- 

 

 

 

3. Wpływy z otrzymanych spadków i 

darowizn w postaci pieniężnej 

900-90004-0960 

- darowizna od MA POLSKA S.A. 

0,00 

 

 

 

15 000,00 

 

 

15 000,00 

15 000,00 

 

 

15 000,00 

100 

 

 

100 

4. Wpływy z różnych dochodów 

900-90004-0970 

- sprzedaż drewna z wycinki 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

720,80 

 

720,80 

- 

 

- 

 Razem rozdział 90004 0,00 15 000,00 16 062,33 107 

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt 

1. Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów  upomnień 

900-90013-0640 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

22,50 - 

2. Wpływy z usług 

900-90013-0830 

- opłaty za pobyt zwierząt 

3 600,00 

 

3 600,00 

3 600,00 

 

3 600,00 

2 667,74 

 

2 667,74 

74 

 

74 

3. Wpływy z pozostałych odsetek 

900-90013-0920 

- odsetki od nieterminowych wpłat 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

24,00 

 

24,00 

- 

 

- 

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90013-0940 

- zwrot podatku VAT 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

1 625,96 

 

 

815,31 

810,65 

- 

 

 

5. Wpływy z otrzymanych spadków i 

darowizn w postaci pieniężnej 

900-90013-0960 

8 000,00 16 000,00 17 906,09 112 

6. Wpływy z różnych dochodów 

900-90013-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i zasiłków chorobowych 

-zwrot opłat sądowych i kosztów 

egzekucyjnych 

160,00 

 

160,00 

 

0,00 

 

160,00 

 

160,00 

 

0,00 

 

353,98 

 

320,44 

 

33,54 

221 

 
200 

 Razem rozdział 90013 11 760,00 19 760,00 22 600,27 114 

Rozdział 90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90026-0940 

- korekta roczna podatku VAT 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

85,12 

 

 

85,12 

- 

 

 

- 

2. Wpływy z różnych dochodów 

900-90026-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i zasiłków chorobowych 

0,00 0,00 
58,00 

 

58,00 
 

 Razem rozdział 90026 0,00 0,00 143,12 - 
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Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

1. Wpływy z pozostałych odsetek 

900-90095-0920 

- wpływy z refaktur za media 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

27,78 

 

27,78 

- 

 

- 

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

900-90095-0940 

- rozliczenia z lat ubiegłych 

-zwrot podatku VAT 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

575,89 

 

 

423,76 

152,13 

- 

 

 

 

3. 

 

 

 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

900-90095-0950 

-potrzymane odszkodowanie od 

ubezpieczyciela  

0,00 

 

 

 

 

3 361,00 

 

 

 

 

3 361,80 

 

 

3 361,80 

 

100 

 

 

100 

 

4. 

 

 

 

Wpływy z różnych dochodów 

900-90095-0970 

- wynagrodzenie płatnika podatku 

dochodowego i zasiłków chorobowych 

- wpływ ze sprzedaży telefonów 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

281,91 

 

278,91 

3,00 

- 

 

- 

 

 Razem rozdział 90095 0,00 3 361,00 4 247,38 126 

 Razem dział 900 11 760,00 38 121,00 43 053,10 113 

Dział 926 – Kultura Fizyczna 

Rozdział 902901 -  Obiekty sportowe 

 
1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 

926-92601-0950 

-naliczona  kara wynikająca z umowy  

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

1 203,65 

 

 

1 203,65 

- 

 

 

 

 Razem rozdział 92601 

 

0,00 0,00 1 203,65 - 

 OGÓŁEM  DOCHODY 

Dział 710; 851; 900; 926 

594 760,00 622 852,00 683 555,93 110 

 

2.1  Dochody – dział 500 - HANDEL 
  

Od czasu zaprzestania działalności gospodarczej na targowiskach miejskich TZUK nie 

planuje dochodów w dziale 500. Pozostały jednak należności,  które na dzień sprawozdawczy 

wynoszą 74 622,21 zł. 

 

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   -  19 436,47 zł 

w tym:  

- al. Piłsudskiego CIG   15 672,16 

- al. Bielska                3 764,31 

- 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                     -       1 356,74 zł 

- należności z tytułu odsetek            -     28 839,36 zł 

(przypis odsetek od niezapłaconych należności ) 
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Na wszystkie należności TZUK uzyskał nakaz zapłaty. Sprawy zostały przekazane do 

egzekucji komorniczej jednak działania te 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. 

 

W roku 2019 r. nie wpłynęły żadne kwoty związane ze spłatą należności. 

 

2.2   Dochody – dział 710 – Działalność Usługowa – Cmentarze 
 

Dochody w dziale 710 na rok 2019 zostały zaplanowane na  560 731,00 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, wpływów z Re-faktur za media oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT i 

otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie.  

Dochody realizowane w tym dziale stanowią główno źródło (90%) ogółu planowanych 

wpływów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2019.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody w dziale 710 ogółem zostały zrealizowane w 112 % 

(626 485,25 zł), z czego 624 156,72 zł dotyczy wpływów planowanych, natomiast 2 328,53 zł 

to dochody nie ujęte w planie finansowym jednostki.  

Należności ogółem dla działu 710 wynoszą 5 475,30 zł, z czego 3 090,86 zł to zaległość. 

  

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 (17%).  Dotyczą one najmu powierzchni (placu) w celu prowadzenia 

handlu przed cmentarzem przy ul. Barwnej (5 stanowisk)  i Cmentarnej - Wartogłowiec (5 

stanowisk), dzierżawy placu pod kwiaciarnię 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.  Plan ujmuje również 

wpływy z dzierżawy gruntu pod stanowiska handlowe w okresie Świąt 1 Listopada. 

Wykonanie dochodów ogółem na dzień sprawozdawczy wynosi 100 214,54 zł, co stanowi 

105% realizację planu i 16% udział we wszystkich dochodach zrealizowanych w dziale 710. 

Podział dochodów na dochody: 

- z najmu stanowisk handlowych i gruntu pod kwiaciarnię       -  35 852,42 zł   – 112%  planu,  

- z dzierżawy obiektów cmentarnych           - 64 362,12 zł   – 102 %  planu. 

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 803,36 zł. Całość stanowi 

zaległość i dotyczy niezapłaconych faktur za najem stanowisk handlowych z lat ubiegłych.  

 

2.2.2 Wpływy z usług  - 710-71035-0830 

 

Planowane dochody z opłat cmentarnych stanowią największy udział (74%) w dochodach  

realizowanych przez TZUK. Wpływy za 2019 r. osiągnęły poziom 512 274,75 zł co stanowi 

blisko 75% wszystkich zrealizowanych dochodów.  

Składają się na nie: 

- dochody z cmentarza Wartogłowca  - 396 957,31 - 116% planu z  340 000,- 
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- dochody z cmentarza przy ul. Barwnej  - 106 272,93 - 93% planu z     114 000,- 

- dochody z tytułu re-faktur za media -     9 044,51 - 100% planu z      9 000 ,- 

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. 

Statystka dotycząca dochodów z usług cmentarnych przedstawia się następująco: 

Tabela nr 2 
 CK Wartogłowiec 

 
CK Barwna 

Osoby pochowane 
    w tym: 

- pochówki urnowe 

- dzieci 

564 
 

299 

10 

270 
 

109 

8 

Zezwolenia na: 
- wjazd, opłata dobowa 

- wjazd, opłata miesięczna 

- budowę grobowca 

 

 

- postawienie nagrobka 

 
202 

21 

33  

( 14 piętrowych, 10 pojedynczych, 

9 rodzinnych) 

68 

 
164 

- 

23 

(8 piętrowych, 1 pojedynczy, 

14 rodzinnych) 

164 

Należności wykazywane na dzień sprawozdawczy wynoszą 3 695,78 zł, z czego 1 339,28 zł 

to zaległość powstała w latach ubiegłych. 

      

2.2.3 Wpływy z pozostałych odsetek - 710-71035-0920  

 

Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w dziale 710 – Działalność 

usługowa – Cmentarze, nie zostały zaplanowane. W okresie sprawozdawczym do jednostki 

wpłynęła kwota 10 zł.  

Przypisane a niezapłacone należności odsetkowe na koniec okresu sprawozdawczego 

wynoszą 948,22 zł i dotyczą należności przeterminowanych występujących  w dziale 710. 

  

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

 

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą rozliczeń związanych 

z podatkiem VAT oraz zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich (nadpłata za 

media dotycząca siedziby TZUK i rozliczeń za usługi telekomunikacyjne). Łącznie dochody 

z tego tytułu wyniosły 10 544,01 zł, natomiast plan przewidywał wpływy na poziomie 

1 000,00zł, które dotyczyły tylko rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Kwota VAT 

naliczonego podlegająca rozliczeniu z należnym za ostatni miesiąc roku 2018 okazała się 

znacznie wyższa niż przewidziano ze względu na wykonanie dodatkowych usług w miesiącu 

grudniu. 

 

2.2.5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 710-71035-0950 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji zostały wprowadzone do planu w okresie II półrocza w 

kwocie 1 731,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 2 586,38 zł. Dotyczą one 

otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie podczas wichury w 

kwocie 1 731,39 zł oraz wpłaconej rekompensaty za koszty odzyskania należności, naliczonej 
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zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (równowartość 40 euro) w 

kwocie 854,99 zł. 

 

2.2.6 Wpływy z różnych dochodów  - 710-71035-0970 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynikają z zapłaty faktury (592,80 zł) za sprzedaż 

drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenu cmentarza Wartogłowca. 

Wycinka miała miejsce w roku 2018. Są to wpływy nieplanowane, podobnie jak 

wynagrodzenie płatnika zasiłków chorobowych i innych świadczeń refundowanych przez 

ZUS oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego 

w kwocie 262,77 zł. 

 

2.3   Dochody – dział 851 – Ochrona zdrowia 
 

Izba Wytrzeźwień w Tychach została zlikwidowana z dniem 2 stycznia 2016 roku. 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 2019 wynoszą 24 000 zł i dotyczą: 

- wpłat z egzekucji należności opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień powstałych w latach 

ubiegłych, 

- zwrotu kosztów upomnienia, 

- odsetek za zwłokę w zapłacie. 

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 12 813,93 zł, co daje 53 % 

założeń przyjętych w planie na rok 2019 r. 

Szczegółowe kwoty zrealizowanych dochodów zawarte są w tabeli nr 1 str. 6. 

Należności na 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 241 618,76 zł, w tym: 

- z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 237 922,76 zł, 

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

Wszystkie należności są wymagalne. Prowadzona egzekucja często okazuje się bezskuteczna 

w wyniku czego dochodzi do umorzenia postępowania, a w efekcie końcowym do umorzenia 

należności. 

 

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

–  851-85158-0640 

 

Dochody realizowane w tej pozycji dotyczą zwróconych kosztów upomnienia. Wykonania za 

2019 r. wyniosło zaledwie 282,21 zł co stanowi 59% planu wynoszącego 480 zł. 

 

2.3.2 Wpływy z usług  –  851-85158-0830 

 

Wpływy z usług na rok 2019 zaplanowano w kwocie 23 020 zł. Dotyczą one zaległych opłat 

pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień. Za okres sprawozdawczy wykonanie wyniosło 

zaledwie 41%. Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień mają szczególny charakter ze 

względu na fakt, 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 przez dłużnika. Przy planowaniu dochodów założono, 

iż wpływy z egzekucji utrzymają się na podobnym poziomie w 2019 co w roku ubiegłym.  

 

Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 237 922,76 zł i w całości stanowią zaległość.  
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Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień dochodzone są w oparciu o przepisy kodeksu 

postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej. 

 

2.3.3 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 2019 r. wynoszą 3 127,53 zł,  co stanowi aż 626 % 

planu wynoszącego 500 zł. Wysokie wykonanie związane jest z wpłatą od komornika w 

wyniku ściągnięcia należności od dłużnika. 

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.  

 

2.3.4 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. Nadanie klauzuli wykonalności umożliwiło 

skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, jednak do dnia dzisiejszego nie udało się 

odzyskać należnych nam kwot. Kontrahent posiada wielu dłużników a jego aktualne dochody 

nie pozwalają na skuteczne zaspokojenie naszych roszczeń.  

 

2.4    Dochody – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Dochody realizowane przez TZUK w dziale 900 obejmują wpływy wypracowane przez dział  

zieleni miejskiej i małej architektury oraz schronisko dla zwierząt.   

Plan dochodów ogółem po zmianach dla działu 900 na rok 2019 wynosi 38 121 zł 

i stanowi 6% udział w planowanych dochodach TZUK. 

 

Wykonanie dochodów ogółem w dziale 900 za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 

43 053,10 zł co stanowi 113% planowanych wpływów. W wykonaniu ujęte są również 

dochody nieplanowane, które wynoszą 3 797,03 zł. Dotyczą one rekompensaty 40 euro za 

koszty odzyskiwania należności, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności, rozliczeń 

związanych z podatkiem VAT oraz wynagrodzenia dla płatnika świadczeń chorobowych i 

inne. 

Tabela nr 3 
Opis Rozdział Plan Wykonanie % wyk. 

Utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 

90004 15 000,00 16 062,33 107 

Schronisko dla zwierząt 90013 19 760,00 22 600,27 114 

Pozostałe działania związane 

z gospodarka odpadami 

90026 0,00 143,12 - 

Pozostała działalność 90095 3 361,00 4 247,38 126 

RAZEM  38 121,00 43 053,10 113 

 

Ponadplanowa realizacja dochodów wynika z otrzymania dochodów nieplanowanych oraz z 

wpłat darowizn w kwotach przekraczających ustalony plan. 
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2.4.1 Dochody związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach  - rozdział 90004 

 

Dochody zrealizowane w rozdziale  90004 wynoszą ogółem 16 062,33 zł i wynikają z: 

- otrzymanej darowizny na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach miejskich od 

MA POLSKA S.A.  – 15 000 zł; 

- naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w regulowaniu należności – 2,36 zł, 

- wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki – 720,80 zł, 

- wpłaty 40 euro jako rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – 339,17 zł.  

 

Na dzień sprawozdawczy należności nie występują.  

 

2.4.2 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.  

 

Plan dochodów ogółem dla rozdziału 90013 na rok 2019 wynosi 19 760 zł. 

Wykonanie ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 22 600,27 zł (114%). W wykonaniu 

tym ujęte są również dochody nieplanowane, z tytułu rozliczeń związanych z podatkiem VAT 

a także nadpłat z roku 2018 i odsetek za nieterminowe regulowanie należności.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności dotyczące funkcjonowania schroniska dla zwierząt 

wynoszą 7 285,71 zł, w tym 6 553,52 zł stanowi zaległość.  

 

Miejskie 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.  

Do końca grudnia 2019 roku otrzymaliśmy: 

   5 519,16 kg suchej karmy dla psów, 

   2 337,33  kg puszek dla psów,  

   823,91  kg suchej karmy dla kotów, 

   716,72  kg puszek dla kotów, 

   229,06 kg saszetek dla kotów, 

   65,70 kg saszetek dla psów, 

   31,00 kg makaronu, 

   8,00 kg kaszy, 

   5,00 kg ryżu, 

   5 klatek dla kotów, 

   22,00 kg żwirku dla kotów, 

   17,75 kg kiełbasy dla psa,  

   art. medyczne (wenflony, wlewy do kroplówek, strzykawki, golarki medyczne, 

rurki do inkubacji, ostrzałki do skalpeli i inne), 

  środki czystości (płyny do mycia naczyń, mydło w płynie, szampony dla psów, 

płyny do WC, worki na śmieci, rękawice jednorazowe i inne).  

 

Powyższe darowizny wycenione zostały po cenach ewidencyjnych na kwotę 64 654,95 zł. 
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Oprócz ogromnej ilości darczyńców indywidualnych, darowizny przekazali nam 

przedstawiciele następujących placówek oświatowych, stowarzyszeń i instytucji: 

 Miejski Żłobek w Orzeszu, 

 Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi nr 13 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach,  

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

 Przedszkole „Wyspa Skarbów”, 

 Przedszkole nr 10 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 22 z oddziałami integracyjnymi w Tychach, ul. 

Harcerska 25, 

 Zespół Szkół nr 7 w Tychach, klasa Iż, 

 Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach, klasa V1, 

 Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kraina Marzeń” w Katowicach, ul. 

Samsonowicza 29, 

 Przedszkole nr 12 w Tychach, ul. Czarneckiego 5, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach, Plac Wolności 4, Szkolne Koło 

Wolontariatu, 

 Szkoła Podstawowa w Bojszowach im. Wilhelma Gawlikowicza, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie Śląskim, 

 Miejskie Przedszkole nr 2 w Lędzinach, 

 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 w Tychach, 

 Przedszkole nr 1 w Lędzinach, 

 Szkoła Podstawowa nr 7 w Orzeszu Gardawicach, 

 Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach Cielmicach, 

 Szkoła Podstawowa nr 14 z oddziałami dwujęzycznymi w Tychach, ul. 

Brzozowa 24, Samorząd Uczniowski, 

 Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach, 

 Przedszkole „Kolorowe Kredki”, 

 Przedszkole „Radocha”, 

 Przedszkole nr 14 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach, 

 Niepubliczne Tęczowe Przedszkole, 

 Żłobek w Lędzinach, 

 Liceum Ogólnokształcące w Bieruniu, 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach, 

 Przedszkole Niepubliczne Jedynka, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Lędzinach, 
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 Niepubliczne Przedszkole Bajeczka, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lędzinach, 

 Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr  z oddziałami dwujęzycznymi DUAL w Mikołowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, 

 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach, 

 Technikum TEB Edukacja w Tychach, 

 Przedszkole nr 6 w Tychach, 

 Niepubliczne Przedszkole „Angielska chatka”, 

 Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, 

 II LO im, C.K. Norwida w Tychach, 

 Zespół Szkół im, Gustawa Morcinka w Tychach 

a także Fundacja „Psi Los”, firma „Amplifon Poland” sp. z o.o. w  Tychach, 

al. Niepodległości 87, Firma „Manhattan” z Dąbrowy Górniczej, Tyska Liga Futsalu, Studio 

Tatuażu „Zmierzloki” w Tychach, „Warsztat Formy”, Wolontariusze HOPE, Opel Tychy, 

E.Leclerc, Komenda Miejska Policji w Tychach, Firma Press Glass, Monnari Tychy, Firma 

Danone, Ośrodek SERiO, Przychodnia weterynaryjna WET-Met, Revital Fitnes&Gym, 

Pracownicy Urzędu Miasta Tychy, Firma Multistal Slohmann, Zbiórka „Dobra Karma”. 

 

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.  

 

W roku 2019 placówkę naszą odwiedzili uczniowie z następujących placówek: 

 Przedszkole „Wyspa Skarbów”, 

 Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach, 

 Przedszkole „Kolorowe kredki”, 

 Przedszkole „Radocha”, 

 Przedszkole Bajeczka w Tychach, 

 Szkoła Podstawowa Dual w Mikołowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach, 

 TEB Edukacja w Tychach. 

Ponadto pracownicy schroniska przeprowadzili pogadanki w 4 tyskich przedszkolach 

(Przedszkole nr 10 i nr 12,  Przedszkole „Wyspa Skarbów” oraz Niepubliczne Tęczowe 

Przedszkole w Tychach). 
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W ramach promowania adopcji zwierząt podopieczni schroniska byli gośćmi programu 

Poranek Silesia emitowanego w Telewizji TVS. 

 

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach jest obecne w przestrzeni miasta również dzięki 

uczestnictwu w wielu akcjach inicjowanych na rzecz naszych podopiecznych. W ubiegłym 

roku były to min. odbywająca się na terenie Ośrodka Paprocany Loteria, czy bieg 

organizowany na zakończenie sezonu przez grupę zrzeszoną pod szyldem „Biegające Tychy”. 

 

2.4.2.1   Wpływy z usług - 900-90013-0830 
 

Jednym z zadań realizowanych przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt jest wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt. W przypadku ujawienia właściciela zwierzęcia naliczana jest opłata za 

jego 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 31.12.2019 r. wyniosły 2 667,74 zł (plan 

3 600 zł) co stanowią 74% planowanych wpływów z tego tytułu. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności z tytułu nieuregulowanych opłat 

za pobyt zwierząt w schronisku na łączną kwotę 4 688,71 zł, które 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 dzień sprawozdawczy w schronisku przebywa łącznie 58 zwierząt.  

Tabela nr 4  

Zmiany liczby psów przebywających w Schronisku w 2019 roku. 

 

miesiąc 

początkowa 

liczba 

zwierząt 

przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 53 18 18 0 0 1 13 52 

II 52 27 25 0 0 2 20 52 

III 52 35 27 0 5 2 22 53 

IV 53 36 38 0 0 1 29 50 

V 50 24 25 0 1 0 18 48 

VI 48 28 34 0 0 2 25 40 

VII 40 33 28 0 0 1 25 44 

VIII 44 38 26 0 1 0 18 55 

IX 55 27 24 0 0 1 15 57 

X 57 18 26 0 0 0 14 49 

XI 49 12 19 0 1 0 10 41 

XII 41 22 25 0 0 0 16 38 

suma - 318 315 0 8 10 225 -  

 

Z ogólnej liczby 315 psów wydanych w 2019 r. – 225 sztuk to zwierzęta odebrane przez 

właścicieli.  



 17 

Tabela nr 5 

Zmiany liczby kotów przebywających w Schronisku w 2019 roku. 

miesiąc 

początkowa 

liczba 

zwierząt 

przyjęte wydane ucieczki zgony eutanazje właściciele 

końcowa 

liczba 

zwierząt 

I 31 4 8 0 0 1 0 26 

II 26 2 13 0 0 1 0 14 

III 14 6 6 0 0 3 1 11 

IV 11 14 4 0 0 2 2 19 

V 19 18 2 0 3 3 1 29 

VI 29 17 9 0 2 6 1 29 

VII 29 32 8 1 0 2 2 50 

VIII 50 17 16 0 2 2 3 47 

IX 47 16 14 0 4 2 1 43 

X 43 12 12 0 0 4 1 39 

XI 39 9 10 1 0 4 0 33 

XII 33 4 14 0 0 3 0 20 

suma - 151 116 2 11 33 12 -  

Z ogólnej liczby 116 kotów przekazanych w 2019 r. - 12 sztuk zostało odebranych przez 

właścicieli.  

 

2.4.2.2    Wpływy z  pozostałych odsetek  - 900-90013-0920 

 

Dochody z odsetek na rok 2019 nie były zaplanowane. Wpływy w okresie sprawozdawczym 

wyniosły 24 zł. Natomiast przypisane należności od niezapłaconych w terminie faktur na 

dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 864,81 zł. 

 

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

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 1 625,96 zł przy planie wynoszącym 0,00 zł 

i dotyczą: 

- zwrotu z podatku VAT - 815,31 zł 

- rozliczeń z lat ubiegłych   - 810,65 zł. 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie wystepuja. 

 

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

   900-90013-0960 

 

Wpływy z darowizn pieniężnych na rok 2019 zaplanowano na kwotę 16 000 zł. Darowizny 

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

dobrowolne a ich wysokość zależy od hojności darczyńców. Na koniec grudnia wykonanie 

wyniosło 17 906,09 zł (112 % planu). Tak wysoki stopień realizacji założeń możliwy był 

dzięki jednorazowej wpłacie w wysokości 10 000 zł. 

 

2.4.3.5  Wpływy z różnych dochodów - 900-90013-0970 

 

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą 353,98 zł przy planie  160,00 zł i dotyczą 

wynagrodzenia płatnika zasiłków chorobowych i innych świadczeń z ZUS liczonego w 

wysokości 0,01% od kwoty wypłaty oraz zwróconych kosztów opłat komorniczych.  
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2.4.4  Dochody – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 90026 

 

Dochody zrealizowane w rozdziale 90026 wynoszą  143,12 zł, są okazjonalne i dotyczą 

rozliczeń podatku VAT za rok ubiegły oraz wynagrodzenia płatnika od wypłaconych 

trzynastek dla byłych pracowników TZUK (gospodarki odpadami).  

 

2.4.5  Dochody -  pozostała działalność - rozdział 90095 

 

Dochody pozostałej działalności w planie pierwotnym nie były ujmowane. Plan dochodów 

został zwiększony o kwotę wpłaconego odszkodowania za uszkodzenie mienia w kwocie 

3 361 zł. Wpływy dotyczą różnego rodzaju rozliczeń, w tym: 

- odsetek za nieterminowe uregulowanie należności – 27,78 zł, 

- rozliczeń podatku VAT – 152,13 zł, 

- końcowego rozliczenia za zużyte media na potrzeby siedziby TZUK – w ujęciu częściowym 

- 423,76 zł, 

- otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w kwocie 

3 361,80 zł, 

- wynagrodzenia dla płatnika składek zasiłków chorobowych i innych świadczeń z ZUS 

liczonego w wysokości 0,01% od kwoty wypłaty  oraz wynagrodzenia płatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych - 278,91 zł, 

- dochodów ze sprzedaży telefonów komórkowych – 3 zł. 

Ogółem zanotowano wpływy w kwocie 4 247,38 zł. Należności na koniec roku wynoszą 

3 861,80 zł i dotyczą przyznanego odszkodowania (II transza) za zniszczone mienie (Skwer 

przy ul. Dębowej) 

 

2.5  Dochody – dział 926 – kultura fizyczna 
 

2.5.1  Dochody – obiekty sportowe  -  rozdział 92601 

 

Dochód zanotowany w tej klasyfikacji dotyczy naliczonej kary za nienależyte wykonanie 

umowy podpisanej na obsługę urządzeń rekreacyjno-sportowych (w tym Pumptracku na 

terenie Parku Suble). Kwota kary to 1 203,65 zł. 

  

3. Omówienie wydatków 
 

Plan wydatków dla TZUK według Uchwały budżetowej na 2019 r. zatwierdzony został na 

kwotę 7 674 148 zł. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o 1 280 941 zł, w tym:   

 - 45 000 zł na zakup i posadzenie drzew na terenie cmentarza Wartogłowca, 

-73 248 zł na opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 

cmentarzy, 

- 18 432 zł na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika schroniska dla zwierząt, 

- 3 152 zł na opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wytwarzanych na terenie schroniska dla zwierząt, 

- 180 000 zł na wykonanie dodatkowych nasadzeń i utrzymanie zieleni na terenach 

miejskich, 

- 15 000 zł na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach miejskich (środki 

otrzymane od sponsora), 

- 288 000 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i projektu w Parku Jaworek, 

- 40 000 zł na remont ławek i donic oraz wykonanie nasadzeń zieleni przed USC, 

- 12 500 zł na naprawę pompy w fontannie, 
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- 7 600 zł na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w związku z przejęciem nowego 

punktu poboru, 

- 300 000 zł na remont fontanny w Parku Niedźwiadków, 

- 20 000 zł na zakup i transport solanki do tężni, 

- 186 000 zł na zimowe utrzymanie alejek w parkach, 

- 1 731 zł –na odtworzenie majątku zniszczonego przez wichurę, 

- 23 000 zł – na likwidację dzikich wysypisk, 

- 35 500 zł na etat przejęty z UM, 

- 11 778 zł wydatki RO i bieżące, 

- 20 000 zł na zakup kontenera 

i zmniejszony o 312 218 zł (zadania przeniesione do realizacji w 2020r.), w tym; 

- 242 190 zł na remont fontanny Parku Niedźwiadków, 

- 40 000 zł na remont ławek i donic oraz wykonanie nasadzeń zieleni przed USC, 

- 30 028 zł na aranżację skweru przy ul. Leśnej. 

 

Na dzień 31.12.2019 r. plan po zmianach ogółem wynosi 8 642 871 zł. Wykonanie 

wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 97% co daje kwotę 8 365 256,46 zł.  

 

Plan finansowy TZUK na rok 2019 obejmuje 6 działów i 12 rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej. Szeroki zakres działalności sprawia, że zarówno koszty jak i wydatki 

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 trzy podstawowe rodzaje działalności. Klucz 

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

poszczególnych działach nie rodzi konieczność korygowania stosowanego klucza alokacji 

kosztów przyjętego do stosowania na dany rok, chyba że wystąpi znacząca zmiana mająca 

wpływ na prezentację danych.  

 

W roku 2019 w wydatki ogólnozakładowe rozliczane były za pomocą następującego klucza:  

- 28% wydatków administracyjnych przypisywano do rozdziału 71035, 

- 37% wydatków administracyjnych przypisywano do rozdziału 90013, 

- 35% wydatków administracyjnych przypisywano do rozdziału 90095. 

Wydatki ogólnozakładowe rozliczane kluczem alokacji kosztów wyniosły ogółem za okres  

sprawozdawczy 825 577,58 zł. 

 

Plan finansowy wydatków TZUK po zmianach jakie miały miejsce w 2019 roku w podziale 

na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz rodzaj ponoszonych wydatków przedstawia tabela 

nr 6. 
Tabela nr 6 

Rozdział/ 

Nazwa 

 

Ilość 

etatów 
planowana 

Działalność 

bieżąca 

Nagrody 

jubileuszowe 

Wydatki 

jednorazowe 

Wydatki 

majątkowe 
Remonty i 
konserwacje 

Razem 

60015 

Drogi publiczne w miastach 

i na prawach powiatu 

- 28 000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 28 000,- 

60016 

Drogi publiczne gminne 
- 42 000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 42 000,- 

71035 

Cmentarze 

9,10 1 386 948,- 14 543,- 50 330,- 0,- 6 247,- 1 458 068,- 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 

- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

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,- 
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90002 

Gospodarka odpadami 

- 12 544,- 0,- 0,- 0, 0,- 12 544,- 

 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

- 48 915,- 0,- 6 785,- 0,- 0,- 55 700,- 

90004 

Utrzymanie zieleni w 
miastach i gminach 

- 2 872 614,- 0,- 341 431,- 0,- 0,- 3 214 045,- 

90013 

Schronisko dla zwierząt 

12,28 1 097 441,- 4 946,- 18 432,- 20 000,- 5 245,- 1 146 064,- 

90026 

Pozostałe działania związane 

z gospodarka odpadami 

- 43 000,- 0,- 0,- 0,- 0,- 43 000,- 

90095 

Pozostała działalność 
11,62 1 814 646,- 2 498,- 44 661,- 0,- 163 310,- 2 025 115,- 

92127 

Działalność dot. miejsc 

pamięci narodowej ….. 

- 6 120,- 0,- 0,- 0,- 0,- 6 120,- 

92601 

Obiekty sportowe 

- 175 872,- 0,- 0,- 89 790,- 42 553,- 308 215,- 

 

RAZEM 
33 7 832 100,- 21 987,- 461 639,- 109 790,- 217 355,- 8 642 871,- 

 

Zbiorczą informację o zrealizowanych wydatkach z podziałem na poszczególne rozdziały 

wg stanu na dzień 31.12.2019 r. z wyodrębnieniem wydatków ogólnozakładowych 

przedstawia tabela nr 7. 
Tabela nr 7 

Rozdział/ 

nazwa 

Średnio

-roczna 

ilość 

etatów 

Działalność 

bieżąca 
Nagrody 

jubileuszowe 
Wydatki 

jednorazowe 

Wydatki 

majątkowe 
Remonty i 
konserwacje 

Razem 

60015 

Drogi publiczne w miastach 

i na prawach powiatu 

- 27 988,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27 988,78 
 

60016 

Drogi publiczne gminne 

- 41 954,33 0,00 0,00 0,00 0,00 41 954,33 

71035 

Cmentarze 

w tym: administracja 

9,21 

 

2,17 

1 340 068,43 

 

231 455,08 

14 536,56 

 

1 960,56 

50 318,61 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

6 220,06 

 

0,00 

1 411 143,66 

 

233 415,64 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85158 

Izby Wytrzeźwień 

w tym: 
- porozumienie z Gminą 

Sosnowiec 

- 221 299,52 

 

 
220 028,76 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

221 299,52 

 

 
220 028,76 

90002 

Gospodarka odpadami 

- 11 851,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

11 851,47 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

- 48 175,48 0,00 6 784,68 0,00 0,00 54 960,16 

90004 

Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach 

- 2 860 970,27 0,00 341 430,49 0,00 0,00 3 202 400,76 

90013 

Schronisko dla zwierząt 

w tym: administracja 

11,25 
 

2,87 

1 052 189,95 
 

306 007,71 

4 941,88 
 

2 590,74 

18 432,00 
 

0,00 

20 000,00 
 

0,00 

5 178,56 
 

0,00 

1 100 742,39 
 

308 598,45 

90026 

Pozostałe działania związane 

z gospodarka odpadami 

- 42 848,40 0,00 0,00 0,00 0,00 42 848,40 

90095 

Pozostała działalność 
w tym: administracja 

10,92 

 
2,71 

1 732 937,21 

 
281 112,79 

2 450,70 

 
2 450,70 

45 180,61 

 
0,00 

0,00 

 
0,00 

162 104,48 

 
0,00 

1 942 673,00 

 
283 563,49 

92127 

Działalność dotycząca 
miejsc pamięci narodowej 

…. 

- 6 116,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6 116,42 

92601 

Obiekty sportowe 

- 169 238,66 0,00 0,00 89 790,00 42 248,91 301 277,57 

RAZEM 

w tym: administracja 

31,38 

7,75 

7 555 638,92 

818 575,58 

21 929,14 

7 002,00 

462 146,39 

0,00 

109 790,00 

0,00 

215 752,01 

0,00 

8 365 256,46 

825 577,58 
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W ramach wydatków jednorazowych : 

- zakupiono 6 szt. słupków ograniczających wjazd do parku  – 634,16 zł  

- zakupiono drobne wyposażenie dla działu zieleni miejskiej (generator prądotwórczy, pompa 

głębinowa, walec do trawnika, namiot przeciwdeszczowy, koło pomiarowe, myjka 

ciśnieniowa, szafy ubraniowe dla pracowników i inne) – 10 955,14 zł, 

- wypłacono odprawę rentową i emerytalną  – 18 432 zł, 

- wykonano nasadzenia na terenie cmentarza Wartogłowca - 20 935,87 zł, 

- zakupiono  pojemnik na odpady (10 szt. – 1100 l i 20 szt. 120 l) - 7 601,40 zł, 

- zakupiono elementy ogrodzenia do wydzielenia miejsc składowania odpadów na terenie 

cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej – 2 217,34 zł, 

- wykonano: usunięcie posuszu, zrębkowanie gałęzi, frezowanie pni – 11 964 zł, 

- wykonano inwentaryzację drzewostanu na terenie cmentarza wartogłowa – 4 100 zł, 

- wykonano koncepcję zagospodarowania zieleni na terenie Wartogłowca – 3 500 zl, 

- zakupiono 7 szt. dozowników na woreczki na psie odchody – 6 784,68 zł, 

- opracowano II etap strategii rozwoju terenów zielonych dla miasta Tychy – 50 000 zł, 

- wykonano zabezpieczenie terenów zielonych przed dewastacja przez dzikie zwierzęta  – 

29 520 zł, 

- wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu na terenie Parku Jaworek wraz z 

projektem nowych nasadzeń  – 13 000 zł, 

- wykonano mapy dla celów projektowych  – 5 500 zl, 

- wykonano nowe nasadzenia drzew w Parku Jaworek – 243 410,49 zł, 

- wykonano ekspertyzę fontanny w Rodzinnym Parku Bł. Karoliny – 23 985 zł, 

- zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem (Skatechup, Photoshop, Microsoft Offices ) 

– 9 606,31zł. 

 

Przeprowadzone prace remontowe i konserwacyjne dotyczyły: 

- naprawy drzwi wejściowych w BOK Cmentarza Wartogłowca  -120 zł, 

- naprawy systemu alarmowego na Barwnej i Wartogłowcu  - 487,80 zł, 

- naprawy mini traktora i sprzętu ogrodniczego – 2 805,09 zł, 

- naprawy instalacji elektrycznej na schronisku  - 427,88 zł, 

- naprawy instalacji elektrycznej zasilającej kamery na cmentarzu przy ul. Barwnej -1 200 zł 

- naprawy samochodów służbowych  - 9 455,16 zł, 

- naprawa wentylatora na dachu schroniska – 916,90 zł,                                                                                                 

- naprawy zegara przy ul. Jedności - 1 845 zł; 

- naprawy studzienki w Parku Jaworek  i skarpy w Rodzinnym Parku bł. Karoliny - 4 920 zł, 

- bieżących napraw alejek  - 688,80 zł; 

- naprawy kurtyny wodnej – 600 zł, 

- usunięcia awarii fontann (naprawa pomp, grzejnika do komory fontanny, falownika wraz z 

bezpiecznikiem, kabla zasilającego energię w fontannie) - 46 638 zł; 

- naprawy instalacji elektrycznej w szalecie miejskim przy al. Niepodległości 60 – 270,60 zł, 

- remontu skweru przy ul. Dębowej – 43 645,07 zł, 

- remontu fontanny w Parku Niedźwiadków (opracowanie projektu – I etap) – 57 810 zł, 

- remontu krzyży na grobach wojennych – 1 672,80zł, 

- bieżących naprawy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych - 42 248,91 zł. 

 

Zatrudnienie ogółem na dzień 31.12.2019 r. w TZUK wynosi 37 osób, w tym jedna osoba 

zatrudniona jest na zastępstwo.  

Za okres sprawozdawczy przeciętne zatrudnienie wyniosło 34,34 et. a bez uwzględnienia 

etatów, które były refundowane przez UP i ZUS 31,38 et. (średnioroczne zatrudnienie do 

wyliczenia przeciętnego wynagrodzenia). 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w TZUK w przeliczeniu na 1 etat (bez osób 

zatrudnionych w ramach robót publicznych – refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy i 

osób przebywających na zasiłku – refundacja z ZUS) za 2019 rok wyniosło 4 414,35 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 

21 929,14 zł. 
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem  146 029,68 zł,  

w tym: 

- rozdział 71035  -      41 236,07 zł 

- rozdział 85158  -               0,00 zł 

- rozdział 90003  -           0,00 zł 

- rozdział 90004  -       0,00 zł 

- rozdział 90013  -      55 388,21 zł 

- rozdział 90095  -      49 405,40 zł  

- rozdział 92127  -                  0,00 zł 

- rozdział 92601  -         0,00 zł 

 

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami 

bieżącymi. 

 

3.1 Wydatki dział 600  
 

Plan wydatków na rok 2019 dla działu 600 wynosił 70 000 zł. Środki przeznaczone zostały  

na zakup roślin i innych materiałów niezbędnych do zagospodarowania zieleni w pasach dróg 

krajowych i powiatowych oraz dróg gminnych, a także wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 

(miedzy innymi: pielenie, przycinanie, uzupełnianie ubytków, podlewanie, ochrona przed 

szkodnikami i nawożenie) zgodnie z zawartymi umowami w następujących lokalizacjach: 

- al. Jana Pawła II – pielęgnacja kompozycji składającej się z lawendy i lilowców 

wykonanej w roku 2018 - 5 222,10 zł,  

- skwer przy Placu Baczyńskiego – pielęgnacja nasadzonych traw i  krzewów na trzech 

rabatach wykonanych w roku 2018  - 38 880,00 zł,  

- przy ul. Paprocańskiej – pielęgnacja posadzonych w roku 2018 30 szt. drzew liściastych w 

pasie drogowym  -  1 587,60 zł. 

Łącznie za wykonane usługi pielęgnacyjne zapłacono 45 689,70 zł.  

W okresie sprawozdawczym zakupiono: 

- materiał roślinny do wykonania obsady ronda DK1, skweru przy al. Bielskiej, przy ul. 

Burschego – okolice Parku Górniczego oraz ul. Jagodowej. Na ten cel przeznaczono łącznie 

16 118,50 zł; 

- materiały pomocnicze (paliki do drzew, ekobordy, agrowłókninę, hydroboxy, nawozy i 

inne). Łącznie wydatkowano kwotę 8 134,91 zł. 

Wszystkie zaplanowane wydatki odnoszą się do działalności bieżącej. Szczegółową 

prezentację planowanych i wykonanych wydatków przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 8 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 60015- Drogi publiczne w miastach i na prawach powiatu 

 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 

600-60015-4210 

 - zakup roślin na rondo DK1 

- zakup roślin na skwer przy al. Bielskiej 

22 777,00 

 

 

 

22 777,00 

 

 

 

22 766,68 

 

7 673,20 

1 717,14 

100 
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- zakup drzew i krzewów –ul. Burschego 

-pozostałe zakupy (paliki, hydroboxy, 

ekobordy itp.) 

6 248,80 

7 127,54 

2 Zakup usług pozostałych  

600-60015-4300 

- zabiegi pielęgnacyjne al. Jana Pawła II 

5 223,00 

 

5 223,00 

5 223,00 

 

5 223,00 

5 222,10 

 

5 222,10 

100 

  

Razem  60015 

 

28 000,00 28 000,00 27 988,78 99,79 

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 

 

1 Zakup materiałów i wyposażenia 

600-60015-4210 

 - zakup roślin na ul. Jagodową i innych 

materiałów ogrodniczych  

1 532,00 

 

 

 

1 532,00 

 

 

 

1 486,73 

 

1 486,73 

 

97 

2 Zakup usług pozostałych  

600-60016-4300 

-pielęgnacja ul. Paprocańska 

- pielęgnacja Plac Baczyńskiego 

40 468,00 

 

1 588,00 

38 880,00 

40 468,00 

 

1 588,00 

38 880,00 

40 467,60 

 

1 587,60 

38 880,00 

100 

 

100 

100 

  

Razem 60016 42 000,00 42 000,00 41 954,33 
 

100 

 

 

 

OGÓŁEM WYDATKI  -  60015, 60016 

 

70 000,00 

 

70 000,00 

 

69 943,11 

 

100  

 

3.2  Wydatki  dział 710 
 

Plan wydatków dla działu 710 wg Uchwały budżetowej na rok 2019 ustalony został na 

poziomie 1 373 063 zł, w tym 1 800 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 półrocza plan wydatków dla rozdziału 71035 był korygowany i na dzień 

sprawozdawczy wyniósł 1 458 068,00 zł. Korekty wynikały z dostosowania planu do 

obowiązującego w 2019 roku klucza alokacji kosztów wspólnych oraz z przyznania 

dodatkowych środków na wykonanie nasadzeń drzew oraz na zwiększenie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Całość wydatków dotyczy działalności bieżącej. 

 

Wydatki na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 1 411 143,66 zł, co stanowi 97% 

wykonanie planu, w tym wydatki dotyczące kosztów ogólnozakładowych TZUK wyniosły 

233 415,64 zł. Koszty wspólne rozliczane są wskaźnikiem procentowym w wysokości 28%. 

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41 236,07 zł. 

 

3.2.1  Wydatki bieżące 

 

Środki wydatkowane w ramach rozdziału 71035 przeznaczone były na pokrycie : 

- kosztów ogólnozakładowych TZUK, 

- kosztów osobowych pracowników zajmujących się prowadzeniem cmentarzy, 

- kosztów związanych z utrzymaniem tyskich cmentarzy komunalnych (Cmentarz 

Wartogłowiec, Cmentarz przy ul. Barwnej, Cmentarz na os. T), 

- utrzymania grobów wojennych (środki z dotacji). 

 

Średnioroczna liczba etatów w dziale 710 wyniosła ogółem 9,48 et., natomiast bez osób 

przebywających na zasiłkach chorobowych (refundacja z ZUS) 9,21 etatu i przedstawia się 

następująco: 
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- kierownik cmentarzy  – 1 etat, 

- inspektor   -  1,08 etatu 

- pracownik gospodarczy  – 3,96 etaty, 

- konserwator    – 1 etat, 

- administracja TZUK  – 2,17 etatu.  

 

Średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych dla 

rozdziału 71035  wynosi 4 179,62 zł. 

 

Plan wydatków działalności bieżącej po zmianach jakie miały miejsce w trakcie roku wynosi 

1 458 068 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 411 143,66 zł (97%). Wydatki 

ogólnozakładowe rozliczane w rozdziale 71035 wyniosły 233 415,64 zł.  

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. 

Rozdział 71035 – Działalność usługowa -  „cmentarze” 

 
1. Wydatki osobowe niezaliczone  

do wynagrodzeń 

710-71035-3020 

- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej 

odzieży 

- odzież robocza i ochronna 

- środki  BHP, woda do picia, herbata 

- dopłata do okularów 

- VAT naliczony 

11 377,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 523,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 405,16 

 

 

2 897,92 

 

2 544,72 

1 502,06 

140,00 

- 679,54 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Wynagrodzenia osobowe 

710-71035-4010 

* wynagrodzenia pracowników 

* nagrody jubileuszowe 

* odprawy emerytalne i rentowe 

506 285,00 

 

493 310,00 

12 975,00 

0,00 

478 487,00 

 

463 944,00 

14 543,00 

0,00 

476 468,01 

 

461 931,45 

14 536,56 

0,00 

100 

 

100 

100 

- 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

710-71035-4040 
36 411,00 36 180,00 35 265,85 97 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

710-71035-4110 

* od wynagrodzeń 

* od umów zleceń 

93 425,00 

 

91 708,00 

1 717,00 

87 256,00 

 

85 539,00 

1 717,00 

83 580,98 

 

83 580,98 

0,00 

96 

 

98 

- 

5. 

 

Składki na FP 

710-71035-4120 

* od wynagrodzeń 

* od umów zleceń 

11 640,00 

 

11 392,00 

248,00 

10 749,00 

 

10 501,00 

248,00 

7 453,29 

 

7 453,29 

0,00 

69 

 

71 

- 

6. 

 

Składki na PFRON 

710-71035-4140 
5 858,00 4 544,00 4 543,90 100 

7. Wynagrodzenia bezosobowe 

710-71035-4170 
10 095,00 0,00 0,00 - 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

710-71035-4210 

*pozostałe, w tym: 

- art. biurowe, 

- pozostałe ( środki czystości, art. dla działu 

technicznego, sól drogowa, prenumerata, księgi 

grobów itp.) 

- drobne wyposażenie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- benzyna na potrzeby cmentarzy 

36 315,00 

 

36 315,00 

 

 

 

 

 

 

58 551,00 

 

39 173,00 

 

 

 

 

 

 

56 913,96 

 

37 559,35 

 

 

 

 

 

 

97 

 

96 

 

 

 

 

 

 



 25 

* zakupy jednorazowe 

 - zakup roślin i materiałów ogrodniczych do 

wykonania rabat na terenie cmentarza 

- zakup elementów ogrodzenia do wydzielenia 

miejsca składowania odpadów 

- zakup kontenerów na odpady 

* zakupy ze środków  z odszkodowania 

* utrzymanie grobów wojennych 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

17 520,00 

 

 

 

 

 

1 731,00 

127,00 

17 508,61 

9 111,27 

 

2 217,34 

 

6 180,00 

1 731,00 

115,00 

100 

 

 

 

 

 

100 

91 

9. Zakup środków żywności 

710-71035-4220 
702,00 1 010,00 957,18 95 

10. 

 

Zakup energii 

710-71035-4260 

- energia elektryczna 

- woda i CO 

53 019,00 

 

 

 

53 019,00 

 

46 300,00 

6 719,00 

30 429,44 

 

24 959,41 

5 470,03 

57 

 

54 

81 

11. 

 

Zakup usług remontowych 

710-71035-4270 

- konserwacje i naprawy bieżące 

- naprawa krzyży –groby wojenne 

5 674,00 

 

5 674,00 

0,00 

6 247,00 

 

4 574,00 

1 673,00 

6 220,06 

 

4 547,26 

1 672,80 

100 

 

99 

100 

12. 

 

Zakup usług zdrowotnych 

710-71035-4280 

- badania okresowe i profilaktyczne 

pracowników 

1 098,00 

 

 

 

1 098,00 

 

 

 

814,30 

 

814,30 

 

74 

 

 

 

13. 

 

Zakup usług pozostałych 

710-71035-4300 

*opieka nad miejscami pamięci narodowej 

(Porozumienie z administracja rządową) 

*odprowadzenie ścieków 

*pozostałe 

- monitoring Cmentarza ul. Barwna oraz biura 

CKW i siedziby TZUK 

- dzierżawa pojemników na odpady  

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- serwis i najem kabin WC  

- pozostałe (m.in.: opłaty pocztowe, dzierżawa 

urządzenia do wody eden wraz z sanityzacją, 

opłaty abonamentowe, brakowanie 

dokumentacji itp.) 

- frezowanie korzeni po wycince 

- przegląd 5 –letni budynków 

- VAT naliczony 

* jednorazowe 

- wykonanie nasadzeń drzew na Wartogłowcu 

- opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej 

- opracowanie koncepcji zagospodarowania 

zieleni 

- zrębkowanie gałęzi po wycince drzew i 

krzewów 

- ciecia pielęgnacyjne  i usuniecie posuszu 

- frezowanie pni po wycince 

- VAT naliczony 

77 846,00 

 

1 800,00 

 

1 015,00 

75 031,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 427,00 

 

0,00 

 

1 135,00 

63 482,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 810,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 645,74 

 

0,00 

 

1 064,00 

58 771,74 
1 623,60 

 

13 946,61 

9 918,72 

826,56 

3 310,20 

6 848,35 

 

 

 

18 360,00 

8 610,00 

- 4 672,30 

32 810,00 

13 350,00 

4 100,00 

3 500,00 

 

7 560,00 

 

1 404,00 

3 240,00 

- 344,00 

95 

 

- 

 

94 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

14. Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

710-71035-4360 

- usługi telekomunikacyjne komórkowe, 

stacjonarne, Internet 

3 224,00 

 

 

 

2 224,00 

 

 

 

1 948,43 

 

1 948,43 

 

88 

 

 

 

15. 

 

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 

710-71035-4400 

-dzierżawa kontenera na Cmentarzu przy ul. 

Barwnej 

18 813,00 

 

 

 

21 750,00 20 239,80 

 

5 458,74 

 

93 
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- cz. wydatków za wynajem pomieszczeń 

biurowych na siedzibę TZUK 

- najem piwnic (archiwum TZUK) 

 

 

14 123,30 

 

657,76 

16. 

 

Podróże służbowe krajowe 

710-71035-4410 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

- delegacje 

4 632,00 

 

 

 

3 132,00 

 

 

 

2 675,49 

 

2 290,05 

385,44 

85 

 

 

 

17. 

 

Opłaty i składki różne 

710-71035-4430 

- polisy ubezpieczeniowe majątkowe i OC  

- polisy komunikacyjne 

- pozostałe 

5 395,00 

 

 

 

 

5 420,00 

 

 

 

 

5 000,16 

 

2 691,86 

2 284,00 

24,30 

92 

 

 

 

 

18. 

 
Odpisy na ZFŚS 

710-71035-4440 
10 922,00 12 491,00 12 490,71 100 

19. 

 

Podatek od nieruchomości 

710-71035-4480 

- Cmentarz Wartogłowiec 

- Cmentarz przy ul. Barwnej 

119 586,00 

 

 

124 563,00 

 

 

124 563,00 

 

 

100 

 

 

20. Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.  

710-71035-4500 

- podatek leśny- lasek na Barwnej 

20,00 

 

 

40,00 

 

 

40,00 

 

40,00 

100 

 

 

21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. 

terytorialnego 

710-71035-4520 

* trwały zarząd 

* opłaty za wywóz odpadów komunalnych 

* opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele 

handlowe 

357 731,00 

 

 

118 675,00 

239 056,00 

0,00 

 

440 797,00 

 

 

118 675,00 

320 422,00 

1 700,00 

 

440 717,20 

 

 

118 674,30 

320 421,70 

1 621,20 

 

100 

 

 

100 

100 

95 

 

22. Podatek od towarów i usług 

710-71035-4530 
705,00 205,00 0,00 - 

23. Pozostałe odsetki 

710-71035-4580 
0,00 00,00 0,00 - 

24. Koszty postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

710-71035-4610 

450,00 

 

 

450,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

 

 

25. Szkolenia pracowników 

710-71035-4700 
1 840,00 1 905,00 1 771,00 93 

 

 
Razem bieżące 71035 1 373 063,00 1 458 068,00 1 411 143,66 97 

 

Główną pozycją wydatkową rozdziału 71035 są koszty wynagrodzeń pracowników wraz z 

pochodnymi i innymi kosztami osobowymi. Od połowy lipca 2017 roku jednostka wykonuje 

prace związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją terenów zielonych na cmentarzach 

komunalnych przy pomocy własnych pracowników, co spowodowało wzrost tych wydatków, 

kosztem ograniczenia wydatków na zakup usług obcych. 

 

W ramach codziennych prac, w zależności od pory roku wykonywane są między innymi 

następujące czynności: 

- opróżnianie koszy na odpady i wywożenie ich z terenu cmentarzy,  

- utrzymywanie w czystości  alejek cmentarnych, 

- koszenie terenów zielonych, 

- wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 

- dbanie o ogólna estetykę otoczenia obiektów cmentarnych, 

- posypywanie zimą oblodzonych części alejek i chodników w obrębie cmentarzy, 

- konserwowanie ujęć wody i ławek znajdujących się na terenie cmentarzy. 
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Istotną pozycję kosztową stanowią również obciążenia związane z nieruchomościami 

cmentarnymi: 

- opłata roczna  za trwały zarząd dotycząca nieruchomości Cmentarz Komunalny 

Wartogłowiec w kwocie 77 110,30 zł i Cmentarza przy ul. Barwnej w kwocie 41 564 zł, 

- podatek od nieruchomości w kwocie: 62 280 zł (dotyczy cmentarza przy ul. Cmentarnej –    

Wartogłowiec i ul. Barwnej), 

- podatek leśny w kwocie 40 zł  (dotyczy zalesionej części  cmentarza przy ul. Barwnej), 

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w łącznej  kwocie 320 421,70 zł. 

 

Zwiększyły się również wydatki na zakup paliwa zarówno do samochodu służbowego jak 

i innych urządzeń ogrodniczych (kosy spalinowe, traktorek ogrodniczy, dmuchawa do liści, 

kosiarki) wykorzystywanych w codziennej pracy.   

 

 

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 221 299,52 zł, w tym na realizację 

porozumienia z Gminą Sosnowiec 220 028,76 zł. Na kwotę tą składa się zapłata za ostatni 

kwartał 2018 roku – 60 990,84 zł  i dwa kwartały 2019 r. – 159 037,92 zł. Zapłata za IV 

kwartał 2019 roku zostanie uiszczona zgodnie z porozumieniem w miesiącu styczniu 2020r.  

W okresie sprawozdawczym do izby wytrzeźwień w Sosnowcu zostało doprowadzonych 

1 330 osób (161 kobiet i 1169 mężczyzn), ogółem o 224 osoby mniej niż w analogicznym 

okresie roku ubiegłego. Spośród 1330 pacjentów 332 to osoby bezdomne, osób nieletnich nie 

zanotowano. 

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień 

wykonania planu zawiera tabela nr 10.  

                                                                                                                          Tabela nr 10 

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 

1 500,00 

 

1 500,00 

 

663,20 

 

44 

 

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 

 

 

 

220 028,76 

 

220 028,76 

 

73 

 

 

 

3. 

 

Opłaty i składki różne 

851-85158-4430 

- koszty egzekucji administracyjnej 
2 000,00 2 000,00 375,07 19 

4. 

 

Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego  851-85158-4610 

- koszty egzekucji komorniczej 
500,00 500,00 232,49 47 

 Ogółem – 851 304 000,00 

 

304 000,00 

 

221 299,52 

 

73 
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3.4  Wydatki dział 900 

 
Wydatki działu 900 realizowane są w 6 rozdziałach klasyfikacji budżetowej i obejmują: 

- gospodarkę odpadami      -90002 

- oczyszczanie miast i wsi      -90003 

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach   -90004 

- schroniska dla zwierząt       -90013 

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  -90026 

- pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej -90095 

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

5 705 085 zł. Po zmianach jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym na dzień 31 

grudnia 2019 r. plan finansowy wynosił 6 496 468 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 

20 000 zł. 

 

 3.4.1 Gospodarka odpadami – rozdział 90002 
 

Plan finansowy wydatków ujęty w rozdziale 90002 dotyczy wyłącznie wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2018 r. wraz z pochodnymi dla byłych pracowników TZUK 

zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.  

Zestawienie zbiorcze poniesionych wydatków w porównaniu do planu przedstawia poniższa 

tabela. 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 

1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 

900-90002-4040 
10 501,00 10 501,00 9 985,98 95 

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 

900-90002-4110 
1 787,00 1 787,00 1 697,60 95 

3. Składki na Fundusz Pracy 

900-90002-4120 
256,00 256,00 167,89 66 

 Razem bieżące 90002-gospodarka 

odpadami 
12 544,00 12 544,00 11 851,47 94 

 

3.4.2 Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 
 

Plan pierwotny wydatków dla rozdziału 90003 ustalony został na 69 200 zł. Po zmianach 

jakie miały miejsce w drugim półroczu na dzień sprawozdawczy wynosił 55 700 zł, a jego 

wykonanie wyniosło 99%, co stanowi kwotę  54 960,16 zł. 

 

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań: 

-  zakup worków na psie nieczystości w ilości 250 000 szt. woreczków biodegradowalnych o 

wym. 325mm x 195mm oraz 5 000 szt. worków zbiorczych o wym. 600 mm x 500 mm. 

Koszt realizacji wynosi 9 326,84 zł; 

- przeprowadzenie deratyzacji na obszarach miejskich, obejmujących rejon trzech stawów w 

Parku Północnym, rejon Parku Miejskiego, Parku Łabędziego, rejon stawów Suble I i Suble 

II, 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. Deratyzacja prowadzona była w dwóch etapach. I etap został zrealizowany w I 

półroczu, natomiast II etap zrealizowany był do 15 listopada. Koszt deratyzacji zgodnie z 

podpisaną umową wyniósł 16 728 zł za oba etapy; 
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- dezynfekcja Psiego Parku. Zabiegi dezynfekcji prowadzone są na bieżąco, co potwierdzają 

odpowiednie protokoły z zakończonych czynności. Rozliczenie za wykonaną usługę 

realizowane jest w okresach miesięcznych zgodnie z zawartą umową. Koszt roczny całego 

przedsięwzięcia wynosi 17 269,20 zł; 

- zakup materiałów do konserwacji urządzeń  w Psim Parku – 615,16 zł; 

- wymiana piasku w Psim Parku. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Całkowity 

koszt wynosi 200 zł. 

- zakup i montaż dozowników na woreczki  na psie nieczystości. Zadanie zrealizowane w II 

półroczu. Ogółem wydatkowano 10 820,96 zł. 

Szczegółowe porównanie wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do 

planu przedstawia poniższa tabelka. 

Tabela nr 12 

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 i inne 

- zakup dozowników na woreczki na psie 

nieczystości 

- zakup materiałów do naprawy Psiego Parku 

27 800,00 

 

22 500,00 

3 300,00 

2 000,00 

21 502,00 

 

9 327,00 

10 821,00 

1 354,00 

20 762,96 

 

9 326,84 

10 820,96 

615,16 

97 

 

100 

100 

45 

2. Zakup usług pozostałych 

900-90003-4300 

-deratyzacja na terenach miejskich  

- dezynfekcja Psiego Parku 

- pozostałe 

41 400,00 

 

17 000,00 

20 500,00 

3 900,00 

34 198,00 

 

16 728,00 

17 270,00 

200,00 

34 197,20 

 

16 728,00 

17 269,20 

200,00 

100 

 

100 

100 

- 

 Razem 90003- oczyszczanie miast i wsi 

 
69 200,00 55 700,00 54 960,16 99 

 

3.4.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004 
 

Plan wydatków dla rozdziału 90004 wg Uchwały Rady Miasta wynosił 2 545 572 zł. W 

trakcie całego roku był wielokrotnie aktualizowany i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 

3 214 045 zł. Zmiany wynikają z przesunięć wewnętrznych (zwiększenie o kwotę 200 501 zł) 

w ramach środków będących w dyspozycji naszej jednostki, przeniesienia realizacji zadania 

na rok 2020 ( zmniejszenie o 15 028 zł) oraz z przyznania dodatkowych funduszy w łącznej 

kwocie 483 000 zł na: 

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w Parku Jaworek i opracowanie projektu 

nasadzeń  w kwocie 288 000 zł;  

- bieżące utrzymanie zieleni i dodatkowe nasadzenia w kwocie 180 000 zł, 

- wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew na terenach miejskich w kwocie 15 000 zł 

(darowizna pieniężna od sponsora).  

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia 

poniższa tabela. 

 Tabela nr 13 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wynagrodzenia bezosobowe 

900-90004-4170 

- inwentaryzacja drzewostanu na terenach  

gminnych placówek oświatowych  

0,00 

 

0,00 

 

20 100,00 

 

6 000,00 

 

20 100,00 

 

6 000,00 

 

100 

 

100 
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- projekt rabat 

-inwentaryzacja drzew na terenach miejskich 

0,00 

0,00 

1 500,00 

12 600,00 

1 500,00 

12 600,00 

100 

100 

2. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90004-4210 

- utrzymanie zieleni, w tym: 

   * zakup roślin do obsady wiosennej i 

jesiennej 

   *zakup worków nawadniających 

   *zakup pnączy do wykonania zielonej 

ściany 

   * zakup agrowłokniny, ekobordów, kory, 

ziemi i innych art. ogrodniczych. 

- zakup sadzonek do wykonania dodatkowych 

nasadzeń 

-zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 

(BP) 

- zakup krzewów do Parku Suble (BP) 

149 292,00 

 

94 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

29 264,00 

 

15 028,00 

 

11 000,00 

46 464,00 

 

41 464,00 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

5 000,00 

41 439,94 

 

41 439,94 

29 416,64 

 

4 300,00 

1 092,10 

 

6 631,20 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Zakup usług pozostałych 

900-90004-4300 

-  bieżące utrzymanie zieleni w mieście, 

wycinka i inne 

- zagospodarowanie Ronda Gemini 

-  pielęgnacja nasadzeń – zadanie „Ciche 

zielone Suble” 

- opracowanie koncepcji nasadzeń – skwer 

przy ul. Cienistej 

- opracowanie koncepcji nasadzeń w 

Rodzinnym Parku bł. Karoliny 

- wykonanie obsad roślinami jednorocznymi i 

pielęgnacja kwietników sezonowych 

- założenie łąk kwietnych  

- pielęgnacja nasadzeń  z lat ubiegłych w 

Rodzinnym Parku bł. Karoliny 

- nasadzenia drzew i krzewów na terenach 

miejskich 

-opracowanie II etapu strategii terenów 

zielonych 

- pielęgnacja nasadzeń przy ul. Jaśkowickiej 

- wykonanie inwentaryzacji i projektu 

nasadzeń zieleni w Paru Jaworek 

- realizacja nasadzeń w Parku Jaworek  

- wykonanie zabezpieczenia terenów 

zielonych przed wtargnięciem dzikich 

zwierząt 

- nasadzenia w Parku Suble (BP) 

2 396 280,00 

 

2 339 476,00 

 

0,00 

9 504,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

9 900,00 

 

0,00 

 

35 000,00 

 

2 400,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

3 147 481,00 

 

2 437 732,00 

 

29 063,00 

9 504,00 

 

3 800,00 

 

8 700,00 

 

177 255,00 

 

103 600,00 

9 900,00 

 

18 096,00 

 

50 000,00 

 

2 400,00 

18 500,00 

 

243 411,00 

29 520,00 

 

 

6 000,00 

3 140 860,82 

 

2 436 332,53 

 

29 062,80 

9 504,00 

 

3 800,00 

 

8 700,00 

 

172 035,00 

 

103 600,00 

9 900,00 

 

18 096,00 

 

50 000,00 

 

2 400,00 

18 500,00 

 

243 410,49 

29 520,00 

 

 

6 000,00 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

- 

 

100 

100 

 

 

100 

4. Podatek od towarów i usług 

900-90004-4530 

- podatek VAT od niezapłaconych faktur  

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

 

 

 Razem  90004- utrzymanie zieleni w 

miastach i gminach 
2 545 572,00 3 214 045,00 3 202 400,76 100 

 

  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, 
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- 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, pielęgnację żywopłotów i krzewów, wycinkę i pielęgnację drzew;  

oraz prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie: 

- zbierania śmieci z trawników parkowych, 

- opróżniania koszy parkowych oraz stacji na psie nieczystości ze śmieci, które 

wykonywane są w ciągu całego roku i polegają na ręcznym zebraniu 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.  

 

Oprócz bieżącej konserwacji terenów zielonych, w roku 2019 zostały zlecone do wykonania 

następujące zadania: 

 

- wykonanie kompleksowej kontroli drzewostanu na terenie gminnych placówek 

oświatowych. Otrzymane sprawozdanie zawiera opis faktycznego stanu drzewostanu 

znajdującego się na terenach gminnych placówek oświatowych wraz z dokumentacją 

zdjęciową oraz wskazania dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych jakie należy wykonać pod 

kątem zachowania drzew w dobrej kondycji w kolejnych latach. Opracowanie dotyczy 54 

placówek oświatowych;  

 

- wykonanie obsady roślinami jednorocznymi oraz pielęgnacja kwietników 

sezonowych. W ramach tego zadania wykonano obsadę letnią (Supertunia Vista, petunia 

kaskadowa, wilec ziemniaczany, rozlep lnica szczecinkowata, uczep rózgowaty) i jesienną 

(wrzosy i kapusty) wraz z pielęgnacją posadzonych roślin (podlewanie, nawożenie) w 

następujących lokalizacjach: 

* rabata przed Szkołą Muzyczną, przy alejce za pomnikiem w Parku Miejskim, przed USC, 

przy ul. Tischnera, Placu Wolności, w parku osiedlowym przy ul. Skłodowskiej, klomby w 

Parku Niedźwiadków o łącznej powierzchni 372,50 m², 

*   w donicach przed wejściem do Urzędu Miasta i budynku przy ul. Budowlanych 67, na 

Placu Baczyńskiego, na skwerze „Przy Magdziorzu” w kole młyńskim, na skwerze 

Jedności/Targiela, korytach przy USC oraz w wazach w otoczeniu pomnika przy ul. 

Kościuszki w łącznej ilości 43 szt., 

* w wieżach kwiatowych usytuowanych w Parku Niedźwiadków, parku osiedlowym przy ul. 

Skłodowskiej, na Rynku i Placu Wolności w łącznej ilości 13 szt. Koszt zadania wyniósł 

172 035 zł; 

 - założenie łąk kwietnych w następujących lokalizacjach: 

* Park łabędzi – pow. 500 m² (łąka miododajna jednoroczna), 

* skarpa przy ul. Armii Krajowej – pow. 500 m² (mieszanka wieloletnia ), 

* pas zieleni przy ul. Stoczniowców 70 – pow. 600 m² (mieszanka wieloletnia), 

* teren zielony przy ul. Sikorskiego przed Parkiem Wodnym (mieszanka zastosowana w pasie 

zieleni przy ul. Sikorskiego), 

* teren zielony przy ul. Piłsudskiego – pow. 100 m² (wzbogacenie istniejącej łąki kwietnej 

poprzez dosianie mieszanki nasion zastosowanych przy ul. Armii Krajowej). 

Koszt zadania wyniósł 103 600 zł; 
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- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów przy ul. Cienistej. Zakres 

wykonania koncepcji obejmuje rzut zawierający nawierzchnie, elementy małej architektury, 

wskazanie grup zieleni (zieleń wysoka i niska), schematy dostosowane do projektowanego 

zagospodarowania, wizualizacje, zdjęcia referencyjne proponowanych materiałów 

nawierzchni i małej architektury oraz  opis zawierający aktualne zagospodarowanie 

i proponowane założenia projektowe, opis kompozycji, stref funkcjonalnych, proponowanych 

materiałów oraz  propozycje gatunków roślin. Koszt zadania wyniósł 3 800 zł; 

 

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. 

Opracowana koncepcja obejmuje inwentaryzację aktualnego zagospodarowania terenu 

przedstawioną w formie symboli na aktualnej mapie do celów projektowych z zaznaczeniem 

elementów do usunięcia  i przesunięcia w terenie, kolorowy rzut zawierający nawierzchnie, 

elementy małej architektury, wskazanie grup zieleni (zieleń wysoka i niska), schematy 

dostosowane do projektowanego zagospodarowania, wizualizacje, zdjęcia referencyjne 

proponowanych materiałów nawierzchni i małej architektury oraz  opis zawierający aktualne 

zagospodarowanie i proponowane założenia projektowe, opis kompozycji, stref 

funkcjonalnych, proponowanych materiałów oraz  propozycje gatunków roślin.  

Koszt zadania to 8 700 zł; 

 

- wykonanie zabezpieczenia terenów zielonych przed niszczeniem przez dzikie 

zwierzęta. Zlecenie to obejmowało renowację działek zdewastowanych już przez dzikie 

zwierzęta w rejonie ul. Zbożowej (wyrównanie nawierzchni, posianie trawy) oraz wykonanie 

ogrodzenia zabezpieczającego przed ponownym spustoszeniem terenów miejskich przez  

dziki wraz z dwoma furtkami umożliwiającymi przejście na tereny leśne. Ogrodzenie ma 

długość 130 m i wykonane zostało z drewnianych bali, na których została naciągnięta siatka.  

Koszt zadania wynosi 29 520 zł; 

 

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach miasta Tychy w następujących 

lokalizacjach: 

*  Skwer u zbiegu ulic Burschego/Hlonda - Dąb szypułkowy Quercus robur -  3 sztuki, 

Brzoza papierowa (Betula papyrifera)  - 15 sztuk, 

* Teren zielony i skwer przy ul. Hlonda - Wiśnia Kiku-shidare-zakura (Prunus Kiku-

shidare-zakura) – 6 sztuk, Wierzba biała ”Tristis” płacząca (Salix alba) - 3 sztuki, 

* Teren zielony przy ul. Sikorskiego - Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – 10 sztuk, 

* Teren zielony przy ul. Wieniawskiego -Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – 5 sztuk, 

* Teren przy ul. Cielmickiej przed siłownia i placem zabaw - Wiśnia osobliwa 

„Umbraculifera” – 5 sztuk; 

 

 - ukształtowanie wraz z nasadzeniami Ronda Gemini. Zadanie to polegało na 

ukształtowaniu ronda zgodnie z projektem, usuniecie istniejących nasadzeń oraz materiałów, 

zakup, transport oraz posadzenie drzew (3 szt. – brzoza pożyteczna), krzewów (irga damera 

„Major” 51 szt., jałowiec nadbrzeżny 714 szt.) i traw (miskant chiński 21 szt.) zgodnie z 

wytycznymi na przygotowanym podłożu wzbogaconym ziemią urodzajną. Opracowana 

koncepcja zakłada zagospodarowanie ronda zielenią wysoka oraz niską w celu podniesienia 

atrakcyjności jak również jego ukształtowanie dla lepszej retencji wody; 

 

 - wykonanie inwentaryzacji i projektu nasadzeń zieleni w Parku Jaworek, 

Projekt zmian w Parku dotyczy przede wszystkim nowej aranżacji zieleni. Jej głównym celem 

jest wprowadzenie nowej jakości i funkcji tej przestrzeni, poprzez zastosowanie nowych dla 

Parku gatunków i form roślinności. Cały obszar podzielono w projekcie na strefy, 
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uwzględniające dotychczasowe sposoby użytkowania, istniejące i planowane obiekty oraz 

graniczącą zabudowę mieszkaniową. W północnej części nasadzenia spełnią rolę izolacji 

(głównie dźwiękowej, ale też widokowej) pobliskich bloków od planowanego w tym miejscu 

wodnego placu zabaw. Inwestycja ta jest na etapie projektowania i nie jest jeszcze znany jej 

ostateczny kształt. Znana jest lokalizacja, do której dopasowano okalającą roślinność. Jej 

forma to grupy zieleni układających się piętrowo. Ideą projektanta było utworzenie kilku 

pięter roślinnych, formujących mikro-wnętrza w przestrzeni parku przysłonięte zielonymi 

„kulisami”. 

Znaczna część nowych nasadzeń to gatunki o ozdobnych pędach i owocach. Ich zastosowanie 

podniesie atrakcyjność przestrzeni i walory przyrodnicze sprzyjające bioróżnorodności. 

Będzie to również atrakcyjna przestrzeń dla ptaków pod kątem warunków gniazdowania. 

 

 - wykonanie nasadzeń w Parku Jaworek – posadzono 207 szt. drzew w trzech 

sektorach zgodnie z projektem. Wśród nich jest: 28 jednopniowych brzóz brodawkowatych 

(Betula pendula), 28 sztuk wielodniowych brzóz brodawkowatych (Betula pendula), 38 

jarzębów pospolitych (Sorbus aucuparia), 28 głogów jednoszyjkowych „Bicolor” (Crataegus 

monogyna, „Bicolor”), 29 klonów polnych (Acer campestre), 25 klonów polnych „Red 

Shine” (Acer campestre „Red Shine”), 22 sosen czarnych (Pinus nigra), 9 świerków serbskich 

(Picea omorika). Jest to jeden z etapów realizacji opracowanego zagospodarowania 

przestrzeni zielonej w Parku Jaworek. 

 

 - realizacja nasadzeń krzewów w Parku Suble w oparciu o wnioski mieszkańców. 

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Partycypacyjnego. 

 

W okresie sprawozdawczym nadzorowano również wykonanie umów zawartych w latach 

poprzednich w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów posadzonych na terenach 

miejskich. Wydatki łącznie na cały rok 2019  zamknęły się kwotą 21 804 zł, w tym: 

* pielęgnacja nasadzeń wykonanych w roku 2016 w ramach realizacji projektu „Ciche 

Zielone Suble przy ul. Stoczniowców” -  kwota  9 504 zł, 

*pielęgnacja  posadzonych w 2017 r. w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (Park 

Południowy) 90 drzew, 1555 krzewów, bylin i traw ozdobnych – kwota  9 900 zł, 

* pielęgnacja nasadzeń wykonanych w 2018 r. przy ul. Borowej i Jaśkowickiej 

w pobliżu siłowni plenerowej – kwota 2 400 zł. 

 

3.4.4 Schroniska dla zwierząt  – rozdział 90013 

 

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90013 na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 

1 146 064 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę  20 000 zł. Wykonanie za okres 

sprawozdawczy wyniosło 96% planu, co daje kwotę 1 100 742,39 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 (37 %), które na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą 

308 598,45 zł,  natomiast koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem schroniska dla 

zwierząt to kwota 837 465,55 zł.    

 

3.4.4.1   Wydatki bieżące i jednorazowe 
 

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

i administracji TZUK. 
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Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale  90013 przedstawia się następująco:   

- 3,15 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. inspektor-kierowca,  

* 6 et. opiekun zwierząt. 

 

Średnioroczna liczba etatów w rozdziale 90013 wyniosła ogółem 12,70 et., natomiast bez 

osób przebywających na zasiłkach chorobowych (refundacja wynagrodzenia z ZUS) 11,25 

etatu i przedstawia się następująco: 

- kierownik schroniska     - 1 et, 

- pracownik w dziale organizacyjnym - 0,5 et. 

- inspektor-kierowca    - 1,76 et,  

- opiekun zwierząt.    - 5,12 et 

- administracja TZUK    - 2,87 etatu.  

 

Średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych dla 

rozdziału 90013 wynosi 4 602,02 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. 

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 2 750,76 zł brutto. W przypadku konieczności stosowania leczenia zwierząt 

specjalistyczną karmą leczniczą lub preparatem mleko-zastępczym koszty opieki 

weterynaryjnej wzrastają. 

Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią obciążenia związane z utrzymaniem 

nieruchomości. Są to wydatki na: 

- zakup energii, 

- 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 4 207 zł. 

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

i częstotliwość odbioru odpadów z terenu schroniska. W roku 2019 wydatkowano na ten cel  

15 523,65 zł. 
Pozostałe wydatki realizowane są planowo, zgodnie z bieżącymi potrzebami.  

 

Co roku Miejskie Schronisko dla Zwierząt otrzymuje liczne darowizny rzeczowe (karma dla 

zwierząt, żwirek, klatki, koce, środki czystości itp. ). W okresie sprawozdawczym otrzymane 

darowizny wycenione po cenach ewidencyjnych wyniosły 64 654,95 zł.  Darowizny 

w znacznym stopniu wpływają na ograniczenie wydatków bieżących związanych z zakupem 

środków żywności dla zwierząt oraz innych artykułów wykorzystywanych w schronisku. 
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W okresie sprawozdawczym na zakup karmy wydatkowano zaledwie 24 532,56 zł przy czym 

zakupy dotyczyły głownie karmy specjalistycznej oraz przeznaczonej dla młodych kociąt 

i szczeniąt.  

 

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

wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.  

Do końca grudnia 2019 roku wszczepionych zostało 172 mikroczipów identyfikacyjnych 

z czego 67 psom i 105 kotom. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 14 

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, ekwiwalent za 

okulary 

14 600,00 

 

 

 

 

 

 

13 028,00 

 

 

 

 

 

 

10 988,28 

 

 

2 977,93 

5 206,38 

2 803,97 

 

84 

 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenia osobowe 

900-90013-4010 

- wynagrodzenia pracowników 

- nagrody jubileuszowe 

- odprawy emerytalne i rentowe 

642 874,00 

 

642 220,00 

654,00 

0,00 

656 396,00 

 

633 018,00 

4 946,00 

18 432,00 

644 646,87 

 

621 272,99 

4 941,88 

18 432,00 

98 

 

98 

100 

100 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90013-4040 
45 571,00 45 571,00 44 766,91 98 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

900-90013-4110 
117 150,00 116 033,00 111 469,33 96 

5. Składki na FP 

900-90013-4120 
16 850,00 16 686,00 14 892,69 89 

6. Składki na PFRON 

900-90013-4140 
7 904,00 5 860,00 5 859,81 100 

7. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90013-4210 

* bieżące 

- węgiel 

 -czipy identyfikacyjne dla zwierząt, czytnik 

- trociny, ściółka dla kotów 

- środki czystości 

- art. biurowe 

- pozostałe (art. techniczne, wyposażenie 

apteczki, prenumerata, paliwo itp. 

- drobne wyposażenie 

47 998,00 

 

47 998,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 932,00 

 

35 932,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 842,86 

 

34 842,86 
9 600,00 

2 400,00 

3 680,00 

5 673,25 

3 266,52 

6 573,59 

 

3 649,50 

97 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zakup środków żywności 

900-90013-4220 

- karma dla zwierząt 

- art. spożywcze dla biura 

14 000,00 

 

 

 

25 000,00 

 

 

 

24 532,56 

 

23 527,36 

1 005,20 

98 

 

 

 

9. Zakup leków, wyrobów medycznych i 

biobójczych 

900-90013-4230 

- środki do dezynfekcji, owadobójcze, 

- leki i art. medyczne dla zwierząt, testy 

diagnostyczne 

10 000,00 

 

 

 

 

 

10 500,00 

 

 

 

 

 

10 486,57 

 

 

746,94 

9 739,63 

 

100 

 

 

 

 

 

10. Zakup energii 

900-90013-4260 

*  energia elektryczna 

*  zużycie wody   

32 030,00 

 

 

 

39 030,00 

 

25 670,00 

13 360,00 

21 174,98 

 

12 849,30 

8 325,68 

54 

 

50 

62 
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11. Zakup usług remontowych 

900-90013-4270 
1 330,00 5 245,00 5 178,56 99 

12. Zakup usług zdrowotnych 

900-90013-4280 

- badania okresowe pracowników  

i szczepienia 

1 356,00 

 

 

 

3 426,00 

 

 

 

2 766,70 

 

2 766,70 

 

81 

 

 

 

13. Zakup usług pozostałych 

900-90013-4300 

* bieżące 

- obsługa prawna 

- obsługa BHP 

- usługi weterynaryjne i dokarmianie i 

leczenie zwierząt 

-odbiór odpadów medycznych i padliny 

- dzierżawa pojemników na odpady 

- monitoring schroniska i siedziby TZUK 

- 5-letni przegląd techniczny budynków 

- pozostałe 

- VAT naliczony 

* odprowadzenie ścieków 

77 178,00 

 

70 765,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 413,00 

66 986,00 

 

60 573,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 413,00 

64 521,12 

 

59 487,47 

13 106,88 

1 092,24 

33 873,12 

 

1 071,36 

1 476,00 

811,80 

4 452,00 

3 811,50 

- 207,43 

5 033,65 

96 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

14. Zakup usług telekomunikacyjnych 

900-90013-4360 

- usługi telekomunikacyjne komórkowe,  

stacjonarne, Internet 

4 168,00 

 

 

 

4 058,00 

 

 

 

3 813,51 

 

3 813,51 

 

94 

 

 

 

15. Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

900-90013-4390 

0,00 

 

 

422,00 

 

 

421,97 

 

 

100 

 

 

16. Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

900-90013-4400 

- pomieszczenia siedziby TZUK i  piwnice 

(archiwum) 

16 137,00 

 

 

 

 

20 088,00 

 

 

 

 

19 532,15 

 

 

19 532,15 

 

97 

 

 

 

 

17. Podróże służbowe krajowe 

900-90013-4410 

- delegacje służbowe 

- ekwiwalent za jazdy lokalne 

5 058,00 

 

 

 

4 591,00 

 

 

 

4 340,06 

 

569,97 

3 770,09 

95 

 

 

 

18. Opłaty i składki różne 

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

- polisy komunikacyjne 

- opłata CEPIK 

4 765,00 

 

 

 

 

5 145,00 

 

 

 

 

5 084,96 

 

3 425,96 

1 658,00 

1,00 

99 

 

 

 

 

19. Odpisy na ZFŚS 

900-90013-4440 
14 723,00 17 207,00 17 206,82 100 

20. Podatek od nieruchomości 

900-90013-4480 
4 091,00 4 207,00 4 207,00 100 

21. 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 

27 730,00 

 

12 206,00 

15 524,00 

27 729,19 

 

12 205,54 

15 523,65 

100 

 

100 

100 

22. Podatek od towarów i usług(VAT) 

900-90013-0530 
300,00 135,00 39,26 29 

23. Pozostałe odsetki 

900-90013-4580 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
- 

 

24. Koszty postepowania sądowego i 

prokuratorskiego 

900-90013-4610 

698,00 898,00 503,35 56 

25. Szkolenia pracowników 

900-90013-4700 
1 795,00 1 890,00 1 736,88 92 

 Razem bieżące  90013- schronisko dla 

zwierząt 
1 104 554,00 1 126 064,00 1 080 742,39 96 
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3.4.4.2   Wydatki majątkowe 
 

Środki finansowe w kwocie 20 000 zł na wydatki majątkowe zostały przekazane do jednostki 

w miesiącu grudniu na realizację zadania pod nazwa „zakup kontenera dla wolontariuszy”. 

Plan został zrealizowany. Kontener będzie pełnić funkcje pomieszczenia socjalnego dla 

wolontariuszy przychodzących do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.  Uruchomienie 

wolontariatu zaplanowano na rok 2020.  

 Tabela nr 15 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

900-90013-6060 

- zakup kontenera dla wolontariuszy 

0,00 

 

 

 

20 000,00 

 

 

 

20 000,00 

 

 

20 000,00 

100 

 

 

 

 

3.4.5 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział 90026 
 

Działania klasyfikowane do wydatków pozostałej działalności związanej z gospodarką 

odpadami dotyczą likwidacji dzikich wysypisk z terenów miejskich. W okresie 

sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 42 848,40 zł.  Uprzątnięto odpady 

zalegające na placach, trawnikach i innych miejscach na terenie miasta Tychy. 

Tabela nr 16 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup usług pozostałych 

900-90026-4300 

- likwidacja dzikich wysypisk 

20 000,00 

 

 

43 000,00 

 

 

42 848,40 

 

42 848,40 

100 

 

 

 

3.4.6   Pozostała działalność  - rozdział  - 90095 

 
Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90095 wynosi 2 025 115 zł i w całości dotyczy 

wydatków bieżących. 

Wydatki wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. zamknęły się kwotą 

1 942 673,00 zł, w tym wydatki administracyjne rozliczane kluczem alokacji kosztów (35 %) 

283 563,49 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, fontann, szaletów publicznych, miejsc 

pamięci narodowej oraz innych z zakresu gospodarki komunalnej a także części kosztów 

wspólnych jednostki doliczonych wg ustalonego klucza. 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynoszą 49 405,40 zł i są zobowiązaniami bieżącymi. 

 

3.4.6.1    Wydatki bieżące i jednorazowe  

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale  90095 przedstawia się następująco:   

- 2,98 etatu administracji TZUK, 

- 10 etatów bezpośrednio związanych z  obsługą zadań merytorycznych, w tym: 

* główny specjalista    - 1 et. 

* inspektor        - 5 et. 
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* inspektor-kierowca    - 1 et.  

* pracownik gospodarczy   - 3 et. 

 

Średnioroczna liczba etatów w rozdziale 90095 wyniosła ogółem 12,16 et., natomiast bez 

osób przebywających na zasiłkach chorobowych oraz refundacjach z UP (refundacja 

wynagrodzenia ) 10,92 etatu i przedstawia się następująco: 

- główny specjalista    - 0,75 et. 

- inspektor        - 4,67 et, 

- inspektor-kierowca    - 1 et,  

- pracownik gospodarczy   - 3 et 

- administracja TZUK    - 2,71 etatu.  

Średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez nagród jubileuszowych dla 

rozdziału 90095 wynosi 4 418,97zł. 

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków w ujęciu klasyfikacji 

budżetowej przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 17 

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 

10 500,00 

 

 

9 719,00 

 

 

5 306,44 

 

 

54 

 

2. Wynagrodzenia osobowe  

900-90095-4010 

- wynagrodzenia pracowników 

- nagrody jubileuszowe 

536 662,00 

 

535 830,00 

832,00 

599 711,00 

 

597 213,00 

2 498,00 

581 512,69 

 

579 061,99 

2 450,70 

97 

 

97 

98 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

900-90095-4040 
29 480,00 29 480,00 27 343,96 93 

4. Składki na ubezpieczenia społeczne 

900-90095-4110 
95 860,00 107 504,00 101 831,36 95 

5. Składki na Fundusz Pracy 

900-90095-4120 
13 850,00 15 527,00 13 361,16 86 

6. Wpłaty na PFRON 

900-90095-4140 
8 679,00 6 079,00 5 489,29 90 

7. Wynagrodzenia bezosobowe 

900-90095-4170 
2 000,00 500,00 0,00 - 

8. Zakup materiałów i wyposażenia 

900-90095-4210 

*  koszty administracyjne  TZUK 

* jednorazowe 

* utrzymanie fontann 

* zakup urządzeń komunalnych i  małej 

architektury 

* utrzymanie tężni solankowej 

* utrzymanie szaletów publicznych 

* wydatki Rad Osiedli – F-06 

* wydatki Rady Osiedla Ogrodnik 

*  zakup koszy i ławek- Żwaków (BP) 

116 758,00 

 

30 000,00 

4 000,00 

0,00 

45 398,00 

 

3 000,00 

0,00 

360,00 

0,00 

34 000,00 

128 670,00 

 

25 476,00 

20 661,00 

2 500,00 

60 887,00 

 

17 315,00 

1 074,00 

360,00 

397,00 

0,00 

126 721,41 

 

24 243,52 

20 561,45 

2 500,00 

60 444,95 

 

17 206,89 

1 028,11 

360,00 

376,49 

0,00 

98 

 

95 

100 

100 

99 

 

99 

95 

100 

100 

- 

9. Zakup środków żywności 

900-90095-4220 
776,00 968,00 910,15 94 

10. Zakup energii 

900-90095-4260 

*  energia elektryczna i dystrybucja 

- administracja TZUK 

- fontanny  

98 250,00 

 

98 250,00 

0,00 

50 250,00 

105 850,00 

 

66 673,00 

46,00 

31 978,00 

84 670,00 

 

53 988,25 

0,00 

26 594,09 

80 

 

81 

- 

83 
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- szalety publiczne  

- tężnia solankowa 

* zużycie wody i CO 

- fontanny 

- szalety publiczne 

- tężnia solankowa 

18 000,00 

30 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 026,00 

24 623,00 

39 177,00 

25 097,00 

7 751,00 

6 329,00 

5 112,89 

22 281,27 

30 681,75 

20 694,12 

4 702,57 

5 285,06 

51 

90 

78 

82 

61 

83 

11. Zakup usług remontowych 

900-90095-4270 

-remonty, naprawy i konserwacje – mała 

architektura 

-remonty i naprawy alejek w parkach 

- remont skweru Dębowa 

- naprawy fontann 

- bieżące naprawy –koszty administracyjne 

TZUK 

- remonty i naprawy szaletów publicznych 

- remont fontanny w Parku Niedźwiadków 

90 040,00 

 

20 140,00 

 

35 000,00 

0,00 

26 930,00 

7 970,00 

 

0,0 

0,00 

163 310,00 

 

7 365,00 

 

689,00 

43 646,00 

46 830,00 

6 699,00 

 

271,00 

57 810,00 

162 104,48 

 

7 365,00 

 

688,80 

43 645,07 

46 638,00 

5 687,01 

 

270,60 

57 810,00 

99 

 

100 

 

100 

100 

99 

85 

 

100 

100 

12. Zakup usług zdrowotnych 

900-90095-4280 

- badania okresowe i wstępne pracowników  

1 647,00 

 

 

1 047,00 

 

 

955,00 

 

955,00 

91 

 

 

13. Zakup usług pozostałych 

900-90095-4300 

* bieżące 

-  koszty administracyjne TZUK 

- zimowe utrzymanie alejek w parkach 

- utrzymanie fontann 

- utrzymanie szaletów publicznych 

-utrzymanie urządzeń komunalnych 

- utrzymanie tężni solankowej 

-kampania edukacyjna i promocyjna TZUK 

* BP (budżet partycypacyjny) 

- zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 

- montaż budek lęgowych 

- montaż i zakup ławek i koszy na Żwakowie 

888 150,00 

 

868 650,00 

37 000,00 

527 740,00 

134 420,00 

75 348,00 

32 142,00 

62 000,00 

0,00 

19 500,00 

15 000,00 

4 500,00 

0,00 

773 196,00 

 

734 696,00 

31 624,00 

385 813,00 

133 096,00 

105 750,00 

26 082,00 

39 731,00 

12 600,00 

38 500,00 

0,00 

4 500,00 

34 000,00 

750 857,43 

 

723 397,68 

28 685,72 

384 128,94 

131 723,87 

102 562,12 

25 876,11 

37 844,17 

12 576,75 

27 459,75 

0,00 

3 597,75 

23 862,00 

97 

 

98 

91 

100 

99 

97 

99 

95 

100 

71 

- 

- 

70 

14. Zakup usług telekomunikacyjnych 

900-90095-4360 

- usługi telekomunikacyjne komórkowe,  

stacjonarne, Internet 

3 104,00 

 

 

3 104,00 

 

 

2 932,00 

 

2 932,00 

94 

 

 

15. Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

900-90095-4390 

-ekspertyza techniczna fontanny w Rodzinnym 

Parku bł. Karoliny 

0,00 

 

24 000,00 

 

 

23 985,00 

 

 

23 985,00 

100 

16. Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 

900-90095-4400 

- pomieszczenia biurowe siedziby TZUK 

20 538,00 

 

 

 

18 814,00 

 

 

 

18 476,35 

 

 

18 476,35 

98 

 

 

 

17. Podróże służbowe krajowe 

900-90095-4410 
8 558,00 5 943,00 5 202,29 88 

18. Różne opłaty i składki 

900-90095-4430 

* koszty administracyjne 

- ubezpieczenie majątkowe  i OC - TZUK 

- ubezpieczenia komunikacyjne  

- opłaty za mapy i inne 

* utrzymanie szaletów publicznych 

7 094,00 

 

6 570,00 

 

 

 

524,00 

5 563,00 

 

5 563,00 

 

 

 

0,00 

5 507,42 

 

5 507,42 

3 240,82 

2 052,00 

214,60 

0,00 

99 

 

99 

 

 

 

 

19. Odpisy na ZFŚS 

900-90095-4440 
14 945,00 16 109,00 16 108,64 100 

20. Podatek od nieruchomości 

900-90095-4480 

1 128,00 

 

1 150,00 

 

1 150,00 

 

100 
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- utrzymanie szaletów publicznych 1 128,00 1 150,00 1 150,00 100 

21. Podatek od towarów i usług (VAT) 

900-90095-4530 
300,00 0,00 0,00 - 

22. Koszty postępowania sądowego  

i prokuratorskiego 

900-90095-4610 

452,00 

 

 

452,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

 

 

23. Szkolenia pracowników 

900-90095-4700 
4 444,00 8 419,00 8 247,93 98 

 

 
Razem bieżące 90095-pozostała działalność 1 953 215,00 2 025 115,00 1 942 673,00 96 

 

3.4.5.2    Omówienie zadań merytorycznych 

 

I. Utrzymanie fontann  -  309 945,08 zł 

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych zajmuje się utrzymaniem w ruchu ciągłym 6 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, 

- fontanna w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (dawna nazwa Park Południowy) – przekazana 

do użytkowania w czerwcu 2018 r. 

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

Zakres prac bieżących obejmuje m.in.:  

- 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 309 945,00 zł, w 

tym na : 

- utrzymanie bieżące         -         131 723,87  

- zakup zapasowej pompy do fontanny na Placu Baczyńskiego  -    2 500,00 

- zakup energii ( zużycie wody, energia elektryczna)   -   47 288,21  

- usunięcia awarii        -            46 638,00  

* w tym:   

- naprawa uszkodzonej pompy oraz wymiana bezpieczników trójfazowych  - fontanna 

Rynek   

- naprawa uszkodzonych pomp, wymiana bezpieczników trójfazowych, falownika i 

grzejnika, wymiana pokręteł do prefiltrów 12 szt., założenie siatki nierdzewnej na filtry do 

rynny przelewowej, wymiana pompy filtracyjnej  – fontanna Plac Baczyńskiego 

- naprawa zepsutego zegara oraz pompy dozowania chloru – Plac Św. Anny 

- naprawa zepsutej pompki oraz kabla zasilającego w energię elektryczną – fontanna 

w Parku Niedźwiadków 

- naprawa uszkodzonych dysz -  fontanna w  Rodzinnym Parku bł. Karoliny  

- remont fontanny w Parku Niedźwiadków (opracowanie projektu)              -   57 810,00 

- wykonanie ekspertyzy technicznej fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny -    23 985,00 
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W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy fontanny zlokalizowanej w Parku Rodzinnym bł. 

Karoliny w Tychach, stwierdzono następujące wady poszczególnych elementów obiektu: 

* nieszczelne ściany pokoju technicznego, 

* nieprzytwierdzone kostki granitowe do podłoża niecki, 

* zapadnięte kostki betonowe wokół pokoju technicznego, 

* niepodwieszone kable lamp w niecce, 

* źle podpięty sterownik - migające oświetlenie fontanny.  

 

II. Utrzymanie szaletów publicznych  - 114 826,29 zł 

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i obsługę szaletów 

publicznych dotyczą trzech lokalizacji: 

- szalet przy ul. Rynek 7,  

- szalet przy al. Niepodległości, 

- szalet w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. 

Utrzymaniem szaletów publicznych w zakresie zapewnienia należytego stanu sanitarnego 

i technicznego, jednoosobowej obsługi personalnej, 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 2019 roku wydatkowano łącznie 114 826,29 zł,  w 

tym na: 

- zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)       9 815,46 zł 

- bieżące utrzymanie czystości (jednoosobowa obsługa szaletów)   97 416,00 zł 

- drobne zakupy wyposażenia do szaletów        1 028,11 zł 

- bieżące naprawy              270,60 zł 

- koszty utrzymania nieruchomości (opłata za ścieki, koszty zarządu i inne)   5 146,12 zł 

- podatek od nieruchomości              1 150,00 zł. 

III. Utrzymanie tężni solankowej  - 82 617,39 zł 

 

Tężnia solankowa zlokalizowana w Rodzinnym Parku bł. Karoliny przekazana została do 

TZUK w grudniu 2017r.  

Plan pierwotny na wydatki związane z jej utrzymaniem ustalony na kwotę 95 000 zł został 

zmniejszony do kwoty 87 998 zł. Środki finansowe przeznaczone były  na: 

- zakup i transport solanki (solanka wymieniana była 2 razy w sezonie), 

- pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej,    

- dostawy wody i odprowadzenia ścieków, 

- bieżącą obsługę i konserwację, 

- opłaty za monitorowanie obiektu, 

- montaż płotków wiklinowych zabezpieczających przed wpadaniem zanieczyszczeń do 

koryta z solanką, 

- zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (kurki, kłódka, Lampa UV i inne), 

- zakup pompy. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 82 617,39 zł, w tym: 

- na zakupy rzeczowe (solanka, pompa, mat. eksploatacyjne)  -  17 206,89 zł, 

- na opłaty za energię elektryczną i dystrybucję    - 22 281,27 zł, 

- na opłaty za  zużytą wodę        -   5 285,06 zł, 
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- na zakup usług obcych (opłata za ścieki, monitoring, transport solanki, przygotowanie tężni 

do zimy i inne)        - 37 844,17 zł.  

 

W zakres bieżących obowiązków związanych z obsługą tężni solankowej wchodzi: załączanie 

i wyłączani pomp, sprawdzanie poziomu i stężenia solanki, czyszczenie koryt głównych 

z liści i innych elementów obcych, regulacja kurków wypływowych do korytek 

pomocniczych, czyszczenie płyty betonowej z wszelkich zanieczyszczeń, czyszczenie 

głównego zbiornika z odpadów pływających na powierzchni solanki, czyszczeni kosza 

dennego, kontrola aparatury elektrycznej w tablicy rozdzielczej, kontrola oświetlenia 

i usuwanie jego braków, kontrola stanu ścian z tarniny, regularna kontrola stanu ogólnego 

obiektu. 

Tężnia udostępniana jest mieszkańcom w okresie od kwietnia  do końca października.  

 

IV. Remonty   - 162 104,48 zł 

 

Remonty przeprowadzone w roku 2019 przez TZUK w pozostałej działalności komunalnej 

dotyczyły: 

 

* naprawa samochodu służbowego      - 5 687,01 zł 

* bieżące naprawy i konserwacje urządzeń komunalnych oraz elementów małej 

architektury           - 7 365,00 zł  

 w tym: 

- naprawa zegara przy ul. Jedności    - 1 845,00 

- naprawa studni chłonnej w Parku Jaworek  -    676,50 

- naprawa skarpy w Rodzinnym Parku bł. Karoliny  - 4 243,50 

- naprawa kurtyny wodnej      -      600,00 

 

* remonty i naprawy alejek w parkach     - 688,80 zł 

- naprawa uszkodzonej nawierzchni w parku przy ul. Jaśkowickiej i ul. Katowickiej w pobliżu 

pomnika 

 

* bieżące naprawy fontann na kwotę      - 46 638,00 zł 

 w tym: 

- naprawa uszkodzonej pompy oraz wymiana bezpieczników trójfazowych  - fontanna 

Rynek   

- naprawa uszkodzonych pomp, wymiana bezpieczników trójfazowych, falownika i 

grzejnika, wymiana pokręteł do prefiltrów 12 szt., założenie siatki nierdzewnej na filtry do 

rynny przelewowej, wymiana pompy filtracyjnej  – fontanna Plac Baczyńskiego 

- naprawa zepsutego zegara oraz pompy dozowania chloru – Plac Św. Anny 

- naprawa zepsutej pompki oraz kabla zasilającego w energię elektryczną – fontanna 

w Parku Niedźwiadków 

- naprawa uszkodzonych dysz -  fontanna w  Rodzinnym Parku bł. Karoliny  

 

* naprawa instalacji elektrycznej w szalecie publicznym  -      270,60 zł 

* remont skweru Dębowa       -  43 645,07 zł 

- remont skweru obejmował: usunięcie istniejącej nawierzchni, demontaż oraz montaż  

stolików i leżaków, demontaż oraz montaż opraw oświetleniowych, naprawę uszkodzonych  

opraw, wykonanie podbudowy i ułożenie płyt tarasowych, uporządkowanie terenu po  

przeprowadzonych pracach. 
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* remont fontanny w Parku Niedźwiadków    -  57 810,00 

  - w ramach zaplanowanego remontu fontanny jako pierwszy etap prac wykonano projekt 

techniczny. 

  

V. Wydatki na rzecz Rad Osiedlowych  

 

W planie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2019 ujęte są wydatki na rzecz: 

- Rady Osiedla „F-6” w kwocie 360 zł (całość środków wydatkowano na zakup paliwa do 

kosy spalinowej i innych art. ogrodniczych), 

- Rady Osiedla „Ogrodnik” w kwocie 397 zł (wydatkowano kwotę  376,49 zł na zakup budek 

lęgowych). 

 

VI. Zimowe utrzymanie alejek  

 

W roku 2019 na zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich przeznaczono 

385 813 zł. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 384 128,94 zł. Opłaty za 

zimowe utrzymanie alejek obejmowały wydatki zarówno za samo świadczenie usługi jak i za 

gotowość do pracy, co wynikało z warunków umowy. 

 

3.4.5.3.  Wydatki w ramach budżetu partycypacyjnego  

 
W ramach zadań wyłonionych do wykonania w oparciu o Budżet Partycypacyjny na 2019r. 

Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych przekazano do realizacji następujące zadania: 

- „Zakup i montaż budek lęgowych w Parku Suble” 

- „Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej” 

- „Zakupi montaż ławek i koszy na Żwakowie” 

- „Nasadzenia krzewów w Parku Suble” 

Tabela nr 18 

Nazwa zadania 

Plan 

pierwotny 

na 

2019r. 

Plan po 

zmianach 

na 

2019r. 

Wykonanie 

2019r. 
Opis wykonanych prac 

Wydatki bieżące: 79 528,00 79 528,00 0,00  

-„Zakup i montaż budek 

lęgowych w Parku Suble” 

 

 

- „Zagospodarowanie klombu 

przy ul. Leśnej” 

- „Zakup i montaż ławek i 

koszy na Żwakowie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Nasadzenia krzewów w 

Parku Suble” 

4 500,00 

 

 

 

30 028,00 

 

34 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000,00 

4 500,00 

 

 

 

0,00 

 

34 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000,00 

3 597,75 

 

 

 

0,00 

 

23 862,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000,00 

Zakupiono i zamontowano 20 

szt. budek lęgowych dla 

ptaków oraz 5 szt. budek dla 

nietoperzy. 

Zadanie przeniesione do 

realizacji na  rok 2020. 

W ramach tego zadania 

zakupiono i zamontowano 2 

ławki z oparciem, 3 szt. ławek 

bez oparcia, ławkę dla matki 

karmiącej oraz kosz na odpady 

z daszkiem. Uporządkowano 

teren po wykonanych pracach 

oraz wykonano konserwację 

już istniejących elementów 

małej architektury. 

Posadzono 100 szt. krzewów: 

50 szt. Lilak Meyera „Palibin” 

Syringa Meyer i 50 szt. 

Jaśminowiec wonny 

„Virginal”  . 
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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 

 

Plan pierwotny na utrzymanie czystości i porządku wokół miejsc pamięci narodowej na rok 

2019 wynosił  22 200 zł. Po zmianach jakie miały miejsce w trakcie roku na dzień 

sprawozdawczy wynosił 6 120,00 zł, z czego 2 640 zł na zakup dekoracji i 3 480 zł na zakup 

usług obcych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 116,42 zł. 

Utrzymywane miejsca to: Pomnik Ofiar Katynia przy ul. Tischnera, kamienny krzyż 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 

Grota- Roweckiego przy ul. Cyganerii, Pomnik Powstańców Śląskich, tablica pamiątkowa 

poświęcona kapitanowi Janowi Rybczyńskiemu na dworcu PKP, Pomnik Sybiraków przy ul. 

Armii Krajowej.  

Zakres wykonywanych prac obejmuje: 

- 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. 

Tabela nr 19 

 

 
Wyszczególnienie       

Plan  

wg uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 

921-92127-4210  

-zakup dekoracji 

0,00 

 

 

2 640,00 

 

 

2 640,00 

 

2 640,00 

100 

 

 

2. Zakup usług pozostałych 

921-92127-4300 

- bieżące utrzymanie miejsc pamięci 

narodowej 

- zamontowanie narożnika ochronnego 

na szklanej kostce – Plac Baczyńskiego 

- pranie flag państwowych 

22 000,00 

 

 

 

 

 

 

3 480,00 

 

 

 

 

 

 

3 476,42 

 

3 150,00 

 

221,40 

 

105,02 

100 

 

 

 

 

 

 

 OGÓŁEM - 921 22 000,00 6 120,00 6 116,42 100 

 

3.6  Wydatki  dział 926  - Kultura fizyczna 

 
3.6.1 Obiekty sportowe – wydatki bieżące - rozdział 92601 

 

Plan wydatków po zmianach ustalony dla tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 

308 215 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 301 277,57 zł, co stanowi 98% planu i dotyczy 

działalności bieżącej oraz majątkowej.  

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach sprawował opiekę nad 55 obiektami, w tym: 

- 31 placów zabaw - 24 piaskownice,  
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- 18 siłowni plenerowych,  

- 6 miejsc rekreacyjno –sportowych: Skatepark, tor rowerowy (duży i mały w Parku Suble), 

górkę saneczkową (Park Jaworek), boisko wielofunkcyjne (ul. Nowa), dwie rolkostrady (przy 

ul. Łabędziej i Tulipanów). 

 

Prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych  

wykonywane są w oparciu o zawartą umowę z firma zewnętrzną i 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. 

Na realizację tego zadania w roku 2019 wydatkowano łącznie 105 244,54 zł. 

W okresie sprawozdawczym wykonano przeglądy techniczne wszystkich obiektów, dokonano 

wymiany uszkodzonych elementów w urządzeniach zabawowych m.in. w Parku Górniczym, 

na osiedlu Z1 i przy ul. Cmentarnej, pomalowano urządzenia siłowni plenerowej  na Sublach 

oraz odnowiono kilka urządzeń zabawowych na placach zabaw m.in. przy ul. Bocznej, ul. 

Żwakowskiej, ul. Nowej i Cmentarnej. Podjęto również decyzję o likwidacji następujących 

urządzeń, które stwarzały zagrożenie dla użytkowników ze względu na zły stan techniczny: 

- zestaw zabawowy przy ul. Żwakowskiej,  

- karuzela przy ul. Poziomkowej, 

- kiwak w Parku Niedźwiadków, 

- zestaw zabawowy duży przy ul. Przejazdowej, 

- zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami przy ul. Cmentarnej, 

- wagonik otwarty – Park Północny, 

- zestaw zabawowy „Karolina Mini” – ul. Sikorskiego, 

- ławka podwójna fitness – siłownia przy Przejazdowej. 

 

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.  

Koszt realizacji tego w roku 2019 wyniósł 89 299,61 zł.  

 

W okresie ferii zimowych przeprowadzono naśnieżenie górki saneczkowej w Parku Jaworek.  

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 5 862,99 zł. 

Tabela nr 20 

Lp. Wyszczególnienie       

Plan  

wg 

uchwały 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

w zł 

% 

Wyk. 

1. Składki na ubezpieczenie społeczne 

926-92601-4110 

- od umów zlecenia 

0,0 

 

200,00 

 

 

0,00 

 

 

- 
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2. Wynagrodzenia bezosobowe 

926-92601-4170 

- umowa na przegląd techniczny obiektów 

sportowych 

0,00 

 

 

1 100,00 

 

 

950,00 

 

 

86 

 

 

3. Zakup materiałów i wyposażenia 

926-92601-4210  

-zakup żagli przeciwsłonecznych do montażu 

nad piaskownicami 3 szt. (dwa trójkąty, jeden 

kwadrat)- plac zabaw osiedle Z1, ul. Cielmicka, 

ul. Stoczniowców. 

0,00 

 

 

 

 

11 000,00 

 

 

 

 

10 483,88 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

4. Zakup energii 

926-92601-4260 

- zapłata za wodę do naśnieżenia górki 

saneczkowej 

0,00 

 

 

 

548,00 

 

 

 

547,19 

 

547,19 

 

100 

 

 

 

5. 
Zakup usług remontowych 

926-92601-4270 

- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń 

zabawowych i rekreacyjnych 

60 000,00 

 

 

 

 

42 553,00 

 

 

 

 

42 248,91 

 

42 248,91 

 

 

99 

 

 

 

 

6. Zakup usług pozostałych 

926-92601-4300 

- bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni 

plenerowych 

- naśnieżenie górki saneczkowej 

- utrzymanie Pumptracku i SkateParku 

- wymiana pisaku na polach piaskowych i w 

piaskownicach  

- pozostałe 

140 000,00 

 

60 000,00 

 

10 000,00 

10 000,00 

60 000,00 

 

0,00 

163 024,00 

 

57 559,00 

 

5 320,00 

8 135,00 

90 000,00 

 

2 010,00 

157 257,59 

 

57 075,90 

 

5 315,80 

4 969,73 

89 299,61 

 

596,55 

96 

 

99 

 

100 

61 

99 

 

30 

 
OGÓŁEM – 926 200 000,00 218 425,00 211 487,57 97 

 

3.6.2 Obiekty sportowe – wydatki majątkowe - rozdział 92601 

 

Wydatki majątkowe zostały wprowadzone do planu TZUK w IV kwartale 2019 r. W związku 

z likwidacją dużego urządzenia zabawowego ze względu na zły stan techniczny koniecznym 

stało się doposażenie placu zabaw w nowy zestaw udoskonalający zdolności ruchowo-

sprawnościowe dzieci. 

 

Lp. Wyszczególnienie       
Plan na  

2019 

Wykonanie 

za 2019 
Opis wykonanych prac 

1. Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

926-92601-6050 

- doposażenie placu zabaw przy 

ul. Przejazdowej 

 

 

 

 

 

 

 

89 790,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 790,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamontowany zestaw zabawowy 

posiada symbol LM 208. 

Skomponowany na bazie 

kwadratu składa się z czterech 

wież połączonych ze sobą 

przejściami po mostkach 

linowych i trapach 

sprawnościowych. W zestawie 

SA dwie ścianki wspinaczkowe, 

rura strażacka, gra kółko i 

krzyżyk oraz dwie zjeżdżalnie.  
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3 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   -           0,00 zł 

- umorzenie na skutek przedawnienia na łączną kwotę    -           94 453,06 zł 

- umorzenie ze względu na bezdomność na łączną kwotę     -  19 600,00 zł  

- umorzenie ze względu na bezskuteczność na łączna kwotę   -           19 008,01 zł 

- umorzenie na decyzją dyrektora na wniosek na kwotę     -           0,00 zł 

          

b) związane z należnościami ubocznymi 

- umorzenie kosztów egzekucyjnych na kwotę     -    1 170,36 zł 

 

c) związane z najmem stanowisk handlowych     

- umorzenie należności głównej na kwotę                  -             6 466,40 zł 

 

d) związane z naliczonymi odsetkami od umorzonych należności 

- odsetki od najmu (targowiska al. Bielska i Piłsudskiego)    -  11 719,04 zł 

 

Łączna kwota zastosowanych ulg w spłacie wyniosła 152 416,87 zł, w tym: 

- dotyczących należności o charakterze publicznoprawnym  -        133 061,07 zł 

- dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym   -          19 355,80 zł 

 

4 Podpisy  

 

 

 
 

Barbara Skotniczy         Agnieszka Lyszczok 

…………………………………….    ……………………………………….. 

          Główny Księgowy              Dyrektor 
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Pieczęć jednostki 


