
Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2010r.
Przychody –  7.074.509,44zł
Rozchody –  6.975.117,84 zł, (w tym kwota 52.754,00 zł dotyczy podatku dochodowego od 
osób prawnych)

2. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych   99.391,60 zł
3. Stan środków obrotowych na początek 2010 roku wyniósł   20.464,50 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  20.464,50 zł 
5. Amortyzacja oraz pokrycie amortyzacji wynosiły 1.164.188,41 zł
6. Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  należności  /  bez  odsetek  i  odpisów  aktualizacyjnych/ 

wynosiły 668.787,05 zł, w tym:
− 628.584,88 zł to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, a w większości z odpadów 

komunalnych, oczyszczania miasta oraz należności z tytułu sprzedaży wody,
− rozliczenia z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych 25.186,44 zł,
− rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) 15.015,73 zł,

7. Należności wymagalne wynoszą 377.009,22 zł, z tego:
− z tytułu dostaw i usług  285.434,24 zł
− pozostałe 91.574,98 zł 

 5.967,96  zł rozliczenie z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych, (Rb-N -gr IV)
 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 39.340,71 zł należności od E. Derengowskiej (sprawa w Sądzie);
 44.056,31 zł należności  od firmy  Nowak dot.  roku 2005 (sprawa w Sądzie)

8. Pozostałe należności  wynoszą 483.907,37 zł, z tego:
− z tytułu dostaw i usług  449.673,16 zł dotyczące:

 Grupy III  221.848,70 zł
 Przedsiębiorstw niefinansowych  171.498,55 zł
 Gospodarstw domowych  56.325,91 zł

− z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne  15.015,73 zł (grupa I)
− z tytułu innych niż wymienione powyżej   19.218,48 zł

9. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.592.998,14 zł
10. Zobowiązania wymagalne na koniec 2010 roku   nie wystąpiły.
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Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na koniec  2010 roku po stronie przychodów  1.117.669,54  zł , z tego:
• dotacja podmiotowa  969.444,00 zł
• przychody własne      148.225,54 zł

2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów  1.117.603,88 zł 
3. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 5.174,62 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie 3.734,32 zł i dotyczyły: 

- Przedsiębiorstw niefinansowanych                                                                    493,32 zł
- Gospodarstw domowych                                                                                    549,00 zł
- Instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych   2.692,00 zł

5. Zobowiązania  wymagalne z  tytułu  dostaw i  usług wystąpiły w kwocie  18,00 zł  i  dotyczyły 
przedsiębiorstw niefinansowanych.

Biblioteka Publiczna

1. Na koniec 2010 roku po stronie przychodów  876.453,34 zł, z tego:
• dotacja podmiotowa                     850.000,00 zł
• przychody własne                             4.110,95 zł
• nagroda z WBP i CAK                     5.000,00 zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej

na zakup książek                               8.492,79 zł 
• książki otrzymane w darze               8.849,60 zł

2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów  866.566,35 zł
3. Stan środków obrotowych w kasie na dzień 31.12.2009r. wyniósł  527,91 zł
4. Na dzień 31.12.2010 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
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