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1.  CHARAKTERYSTYKA  SPÓŁKI  
 
1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

  
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie w obecnej strukturze organizacyjnej, po za pewnymi 
zmianami, funkcjonuje  od 1994r. 
Wynikająca z aktu założycielskiego potrzeba zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej z natury rzeczy 
określa specyfikę działania, zadania do wykonania i cele do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo. Wynik 
finansowy przedsiębiorstwa zależy w zdecydowanej mierze od zatwierdzonych przez Radę Miejską stawek 
opłat za dostarczaną wodę, odebrane ścieki oraz wywóz i odbiór nieczystości stałych i płynnych. 
Spółka od momentu powołania ukierunkowana jest na świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej. 
Realizuje między innymi zadania takie jak;  zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków od odbiorców, 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej, utrzymanie 
letnie i zimowe dróg i chodników. Miniony rok był dla przedsiębiorstwa udany. Uzyskany zysk na całokształcie 
działalności jest tego dowodem.  
Przeprowadzono wiele inwestycji związanych z  remontem sieci i przyłączy wodociągowych. Zakupiono sprzęt 
specjalistyczny. Podjęto również działania pozwalające w roku sprawozdawczym a także w przyszłości uzyskać 
korzystny wynik finansowy na całokształcie działalności. 
 

1.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest: 
 

➢ 36.00.Z.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
➢ 47.78.Z.  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

                         wyspecjalizowanych sklepach  
➢ 64.99.Z.            Pozostała finansowa działalność usługowa 
➢ 37.00.Z. Odprowadzanie ścieków 
➢ 38.11.Z.    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 
➢ 96.03.Z. Pogrzeby i działalność pokrewna 
➢ 68.32.Z.            Zarządzanie nieruchomościami  wykonywane na zlecenie 
➢ 68.20.Z.  Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi 
➢ 81.30.Z.  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni  

 
W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyodrębnia się  cztery działy realizujące podstawowe zadania 
gospodarcze i mające wpływ na ogólny wynik finansowy Spółki. 
 
Zakład Obsługi Urządzeń Miejskich zajmujący się : 
 

➢ produkcją i zaopatrzeniem w  wodę odbiorców,  
➢ odprowadzaniem ścieków,  
➢ odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości płynnych, 
➢ świadczeniem usług remontowo – budowlanych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem 

ścieków. 
 

Dział Nieczystości zajmujący się: 
 

➢ odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, 
➢ utrzymaniem zieleni miejskiej,  
➢ letnim i zimowym utrzymaniem ulic i chodników, 

 
Dział Wspólnot Mieszkaniowych zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami  na zlecenie. 
 
Zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz działalność pokrewna związana z pochówkiem osób 
zmarłych. 
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1.3  ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE 
 

Zgodnie z art. 223 i 231 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 umowy spółki - w dniu 30 maja 2018 r. odbyło się 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło następujące uchwały:  
 

1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnos ci Spo łki za rok 2017. 

2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spo łki za rok 2017. 

3) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnos ci za 2017 rok. 

4) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązko w za rok 2017. 

5)   Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązko w za 2017r. 

6)  Podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok. 

7) Podjęcia uchwały w sprawie powołania członko w Rady Nadzorczej Spo łki na wspo lną trzyletnią 

kadencję do 2021 r. (tj. do dnia odbycia Zgromadzenia Wspo lniko w zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za 2020 r.): 

• Pana Grzegorza Działkowskiego, 

• Pana Rafała Przybylaka, 

• Pana  Pawła Zawodniaka, 

• Panią Mirosławę Z ołędziewską. 

8) Powołania członka Zarządu na wspo lną trzyletnią kadencję do 2021r.    (tj. do dnia odbycia 

Zgromadzenia Wspo lniko w zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 r.): 

• Pana Leszka Lindę. 

9) Podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomos ci rolnej nie zabudowanej składającej się z działki 

oznaczonej numerem 99/14 w Drzen sku Małym. 

10) Podjęcia uchwały w sprawie kupna nieruchomos ci nie zabudowanej znajdującej się przy Cmentarzu 

Komunalnym w Gubinie przy ul. Kujawskiej. 

11) Podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomos ci połoz onej na terenie miasta Gubina przy ul. 

Kresowej zabudowanej budynkiem przepompowni, składającej się z działki oznaczonej numerem 

115/1 o powierzchni 212 m2. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokos ci wynagrodzen  członko w Rady 
Nadzorczej Spo łki.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Zarząd złożył w 2018 r. do KRS następujące dokumenty:  

➢ roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r., 

➢ opinię biegłego rewidenta za 2017 r., 

➢ uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r., 

➢ sprawozdanie z działalności podmiotu za 2017 r. 

Zarząd w składzie jednoosobowym na bieżąco rozpatrywał i podejmował decyzje w sprawach sprawnego  
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

1.4  WŁADZE SPÓŁKI 
1.4.1  Organ właścicielski 
 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 9.375.500,00 zł.  i dzielił się na 18751 udziałów 
po 500 zł każdy. 
Jedynym właścicielem udziałów jest gmina Gubin o statusie miejskim, która posiada łącznie 100% kapitału 
zakładowego i taki sam udział w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 
 

Udziałowiec Liczba 
udziałów 

% udział w 
kapitale 
zakładowym 

Ilość 
głosów na 
ZW 

% udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Gmina Gubin o statusie 
miejskim 

18751 100 % 18751 100% 
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1.4.2   Rada nadzorcza  

Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Wspólników na 
wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Zgodnie z umową Spółki, Zarząd również powoływany i odwoływany jest 
przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną trzyletnią kadencję. Kompetencje organów określają przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, m.in. postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, a także Umowa Spółki 
oraz Regulaminy.  
 
W okresie sprawozdawczym skład osobowy Rady Nadzorczej PUM Sp. z o.o. w Gubinie do dnia 30 maja 
2018 roku przedstawiał się następująco: 
 

➢ Pani Mirosława Żołędziewska     -          przewodnicząca 
➢ Pan Paweł Zawodniak                -      z-ca przewodniczącego 
➢ Pani Elżbieta Jabłońska              - sekretarz 
➢ Pan Rafał Przybylak                   - członek 

 
Od 31 maja 2018 r. skład osobowy Rady Nadzorczej PUM Sp. z o.o. w Gubinie przedstawia się 
następująco: 
 

➢ Pani Mirosława Żołędziewska     -          przewodnicząca 
➢ Pan Paweł Zawodniak                -      z-ca przewodniczącego 
➢ Pan Grzegorz Działkowski          - sekretarz 
➢ Pan Rafał Przybylak                   - członek 

 
1.4.3    Zarząd 

   
W okresie sprawozdawczym zarząd był jednoosobowy: 
 

➢       Leszek Linda                 -          prezes zarządu, 
 

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

2.1 ISTOTNE WYDARZENIA 

 
W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo realizowało odbiór odpadów dla gminy Gubin o statusie miejskim 
oraz. dla gminy Brody o statusie wiejskim. Od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Spółka wygrała przetarg 
na odbiór odpadów z gminy Jasień. Zadania wykonywane były w oparciu o podpisane umowy. Przedsiębiorstwo 
prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto przedsiębiorstwo odbiera 
odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Gubina.  
Rok 2018 dla przedsiębiorstwa należy uznać za udany. Spółka osiągnęła korzystny wynik finansowy. 
Analiza wyników finansowych pokazuje, że utrzymał się dodatni wynik w obszarach sprzedaży wody, odbioru 
ścieków. Natomiast prowadzenie akcji zimowej, utrzymania zieleni miejskiej oraz oczyszczania miasta, nadal 
przynosi stratę, co uwidacznia tabela niżej. Starania Zarządu zmierzające do odwrócenia niekorzystnego 
wyniku w poszczególnych działach musi znaleźć zrozumienie organu zlecającego usługi będące zadaniami 
własnymi gminy. 
 

Działalność Wynik 2015r. 
( zł ) 

Wynik 2016r. 
( zł ) 

Wynik 2017r. 
( zł ) 

Wynik 2018r. 
( zł ) 

sprzedaż wody 120 932,33  297 257,63  369064,38 544 228,53 

odbiór ścieków 170 602,54 239 188,14 170140,83 447 141,76 

usługi oczyszczania miasta -144 110,51 -101 189,87 -182481,82 -154 205,68 

Akcja zimowa -6 816,59 -43 224,77 -16417,21       -20 647,21 

usługi utrzymania zieleni miejskiej -243 808,84 -329 188,96 -388833,79 -301 841,78 

usługi wywozu nieczystości płynnych 94 242,73 18 333,54 57513,27 17 056,82 

Razem: -8 958,34 81 175,71 8 985,66 531 732,44 
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2.2 ŚWIADCZENIE USŁUG 
 
2.2.1  Dostarczanie wody i odbiór ścieków 
 
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie zasięgiem swojej działalności w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje miasto Gubin oraz kilka wiosek w Gminie 
Gubin. Zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość oczyszczalni 
ścieków umożliwiają Przedsiębiorstwu zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków. 
 
Przedsiębiorstwo zawarło 3391 umowy na zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków w tym przypadające na 
miasto Gubin 2986 umów, na gminę Gubin ( Bieżyce, Gubinek, Jaromirowice, Komorów, Żenichów) 405 umów. 
Do dystrybucji i rozprowadzania wody służy sieć wodociągowa. 

Cały układ sieci wodociągowej składa się z: 

1. magistrali głównej o śr. 300 i 500 mm, 
2. sieci rozdzielczej o śr. od 80 mm do 300 mm, 

 
Łączna długość sieci i przyłączy wodociągowych : - 128,13 km  
w tym; 

1. sieć magistralna 7,0 km 
2. sieć rozdzielcza 84,76 km 
3. przyłącza 36,21 km 

 
Dla zapewnienia świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo Usług 
Miejskich Sp. z o.o. posiada sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 
 
Ogólna długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 99 km w tym: 
 
a) kanalizacja sanitarna i ogólnospławna 69 km 
b) kanalizacja tłoczna 5,8 km 
c) przyłącza 24,2 km 

Sieć kanalizacji deszczowej o dł. 5,4 km 

 
Stwierdzić należy, że znaczna część sieci wykonana z rur stalowych ze względu na wiek powinna być wyłączona 
z eksploatacji i systematycznie wymieniana. To między innymi straty wody w sieci spowodowane licznymi 
awariami wodociągowymi (52 w 2018 r.) mają wpływ na wynik finansowy tej działalności, bowiem koszty 
poniesione na usunięcie wyniosły ok. 165 000,00 zł. 
 
Od 1 maja 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie  z późniejszymi zmianami oraz od 13 czerwca 2018 r. 
wprowadzono „ Wieloletni plan Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Zgodnie z 
planem przedsiębiorstwo wymienia sieci wodociągowe wraz z przyłączami jak również remontuje sieci 
kanalizacyjne metodą bez wykopową. Wiele z tych robót PUM  wykonuje samodzielnie z uwagi na posiadany 
sprzęt i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, natomiast roboty, które nie jesteśmy w stanie wykonać zlecamy 
innym przedsiębiorcom. Potrzeby w tym zakresie są ogromne gdyż wiele z tych sieci datowane są nawet na 
1890 rok.  
W 2018 r. sprzedano 718 550 m³ wody i odebrano 583 718 m³ ścieków w tym 7230 m³ z miejscowości Sękowice. 
Zmiana taryf wpłynęła na poprawę wyniku finansowego. Niemniej z uwagi na długotrwały okres suszy w roku 
2018 nastąpił wzrost sprzedaży wody co może przyczynić się w przyszłości do polepszenia wyniku finansowego 
na tej działalności.  
Poważnym obciążeniem kosztowym jest wymiana wodomierzy głównych wraz z nakładkami radiowymi, na które 
Spółka pozyskała środki pomocowe jak również liczne awarie urządzeń (sieci wodociągowych, zasuwy, 
hydranty, pompy). 
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Zamontowane wodomierze: 
 

Wodomierze 
główne i podliczniki 

szt. 

Wodomierze 
główne 

szt. 

Podlicznik 
ogród 
szt. 

Podlicznik 
inny niż ogród 

szt. 

Średnice zamontowanych 
wodomierzy głównych 

          Ø                       szt. 

5378 3646 1715 17 15 3197 

    20 292 

    25 53 

    32 16 

    40 52 

    50 20 

    80 12 

    100 4 

 
     Sprzedaż wody w latach 2009 – 2018 
 

 
 
      Odbiór ścieków w latach 2009 -2018 
 

 
 
2.2.2  Wywóz nieczystości płynnych    
 Działalność wywozu nieczystości płynnych zamknęła się nieznacznym wynikiem dodatnim. Miało na to wpływ 
zamortyzowanie się specjalistycznego pojazdu (asenizacyjnego).  Ogółem wywieziono ścieki ze zbiorników 
bezodpływowych w ilości 20.852 m³ z czego 3466 m³ z miasta i 17.386 m³ z gminy wiejskiej. Zauważyć należy 
zmniejszenie ilości odebranych ścieków o 2200 m³ w stosunku do roku poprzedniego co w dalszym ciągu budzi 
niepokój dla braku zrozumienia o dbałość w ochronę środowiska i wynikającej z tego potrzeby opróżniania 
zbiorników na nieczystości ciekłe przez specjalistyczne firmy wywozowe. Ścieki trafiają do rowów bądź na pola 
skutecznie omijając oczyszczalnię ścieków czyniąc tym samym degradacje środowiska. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie1 696600 711646 686300 676400 674965 673733 681294 669333 654920 718550

620000

640000

660000

680000

700000

720000

740000
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Zużycie wody w latach

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Serie1 580100 557991 587613 569900 570547 566630 576324 565552 554629 576488

520000

540000

560000

580000

600000
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Odbiór ścieków w latach



PUM Spółka z o.o. w Gubinie 

 

 

 

7 

2.2.3  Utrzymanie czystości i porządku 
Zadania realizowane na rzecz miasta z zakresu konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej, czystości i porządku 
na drogach oraz utrzymania zimowego w dalszym ciągu przynoszą firmie znaczne straty. Środki przeznaczane 
przez miasto są zdecydowanie niewystarczające do stawianych wymagań. Nie można pominąć znaczących 
kosztów osobowych, materiałowych, usług a także wzrost oleju napędowego, które niewątpliwie mają wpływ na 
niekorzystny wynik finansowy. Prowadzone rozmowy z władzami miasta nie znalazły uznania. 
 
2.2.4 Odbiór odpadów 
Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym realizowało 402 umów na odbiór odpadów z zarządcami 
nieruchomości, osobami prawnymi i podmiotami gospodarczymi na terenie miasta Gubina.  
 

Zestawienie  

ilości zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018r. 

Gmina Gubin o statusie miejskim 

 

Zestawienie 

ilości złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018r.  

Gmina Gubin o statusie miejskim 

 

Zestawienie 

ilości złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych wg stanu do dnia 30.12.2018 r.  

Gmina Jasień 

 

Lp Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Ilość zawartych umów na odbiór 
odpadów komunalnych od 
zakładów, przedsiębiorstw            
i pozostałych osób prawnych 
[szt.]  

w 2017 roku 

Ilość zawartych umów na 
odbiór odpadów komunalnych 
od zakładów, przedsiębiorstw            
i pozostałych osób prawnych 
[szt.] 

w 2018roku 

z segregacją bez segregacji z segregacją bez segregacji 

1. 20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

6 337 6 396 

Lp. Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu Ilość złożonych 

deklaracji na 
odbiór odpadów z 
gospodarstw 
domowych – 
segregujących 
[szt.] 

Ilość złożonych 
deklaracji na 
odbiór odpadów z 
gospodarstw 
domowych – 
niesegregujących 
[szt.] 

Łączna ilość 
złożonych deklaracji 
na odbiór odpadów 
komunalnych [szt.] 

1. 20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1476 1114 2590 

Lp. Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Ilość złożonych deklaracji 
na odbiór odpadów z 
gospodarstw domowych 
[szt.] 

Ilość zawartych 
umów na odbiór 
odpadów 
komunalnych od 

Łączna ilość 
zawartych umów i 
deklaracji na 
odbiór odpadów 
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Zestawienie 

ilości złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych wg stanu do dnia 30.12.2018 r.  

Gmina Brody 

 

 
Do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie w 2018 r. trafiało ogółem 6491,07 ton 
odpadów, w tym 5702,57 ton odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z miasta Gubina natomiast 
332,28 ton z gminy wiejskiej Brody i 456,22 tony z gminy Jasień. 
W ramach prowadzonej selektywnej zbiórki surowców zebrano, odebrano, wytworzono, przekazano i 
przewieziono: 
 

Lp. Kod 

odpadu 

Wyszczególnienie 2013 

(t) 

2014 

(t) 

2015 

(t) 

2016 

(t) 

2017 

(t) 

2018 

(t) 

I pół.    II pół. 

1 15 01 01 Opakowania z papieru 
i tektury 

8,73 15,87 12,80 82,69 115,5 118,11 115,78 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

3,13 29,91 73,68 244,95 329,39 346,20 286,63 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 19,74 66,01 108,20 229,84 263,83 266,04 228,14 

4 13 02 08* Zużyte oleje 0,55 0,10 0,056 0,404 0,072 0,305 

5 16 01 03 Zużyte opony 0,7 8,0 17,43 30,54 58,79 55,54 

6 20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

10,7 7,85 67,34 182,24 303,14 517,96 

Z segregacją Bez segregacji właścicieli 
nieruchomości 
niezamieszkałych  
[szt.] 

komunalnych [szt.] 

1. 20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne 

771 1014 0 1785 

Lp. Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu Ilość złożonych deklaracji na 
odbiór odpadów z 
gospodarstw domowych 
[szt.] 

Ilość zawartych umów 
na odbiór odpadów 
komunalnych od 
właścicieli 
nieruchomości 
niezamieszkałych  [szt.] 

Łączna ilość 
zawartych umów i 
deklaracji na odbiór 
odpadów 

komunalnych [szt.] 

Z segregacją Bez 
segregacji 

1. 20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne 

748 210 0 958 
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7 20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

7,7 46,8 173,85 346,87 392,35 607,52 

 
2.2.5 Działalność handlowa 
 
Zarząd dokonał likwidacji sklepu zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej. 
 
2.2.6 Usługi towarzyszące działalności gospodarczej 
 
Przychody mające wpływ na poprawę wyniku finansowego w 2018 r. przyniosła Spółce dzierżawa i wynajem 
własnych lokali, usługa pośrednictwa finansowego, świadczenie usług wodociągowo - kanalizacyjnych, wywóz 
nieczystości płynnych i stałych oraz pozostałe przychody i koszty. Wpływy z tych działalności były na tyle 

korzystne, aby w efekcie końcowym przedsiębiorstwo osiągnęło zysk brutto w kwocie  1 011 318,01 zł.  
 
Struktura przychodów za 2018 rok ze sprzedaży: 
 

Lp. Struktura organizacyjna spółki Przychody Struktura w ( % ) 

1 Wodociągi 4 093 903,81 26,83 

2 Kanalizacja 4 191 900,97 27,47 

3 Oczyszczanie 312 550,55 2,05 

4 Wywóz nieczystości stałych 3 270 070,26 21,44 

5 Wywóz nieczystości płynnych 501 722,30 3,29 

6 Akcja zimowa 121 057,44 0,79 

7 Pośrednictwo finansowe 19 652,72 0,13 

8 Dzierżawa lokali własnych PUM 114 508,60 0,75 

9 Zieleń - UM 366 666,72 2,40 

10 Zieleń – usługi pozostałe 71 968,03 0,47 

11 Handel 269 443,37 1,77 

12 Sklep – koszty likwidacji i przeceny 0 0,00 

13 Zarządzanie wspólnotami 789 156,63 5,17 

14 Wynajem lokali WAM  2 473,56 0,02 
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15 Cmentarz 791 612,64 5,18 

16 Usługi wod - kan 87 019,07 0,57 

17 Pozostałe przychody i koszty 228 832,35 1,50 

18 Środki trwałe przyjęte nieodpłatnie 26 000,00 0,17 

RAZEM 15 258 339,03 100,00 

 
Nadmienić należy, iż przedsiębiorstwo w 2019 r. utworzyło rezerwę finansową na nagrody jubileuszowe oraz 
odprawy emerytalne w wysokości 126 900,74 zł. 
 

2.3  ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE 

Zatrudnienie w Spółce na koniec 2018 roku wyniosło 100 pracowników. 
 
Podział na grupy zawodowe: 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w roku obrotowym 

1. Pracownicy umysłowi  28 

2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 72 

3. Uczniowie 0 

4. Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0 

5. Pracownicy przebywający na urlopach 
wychowawczych lub bezpłatnych 

0 

 
Stwierdzić należy, że pracownicy posiadają stosowne umiejętności i kwalifikacje, aby należycie wykonywać 
swoje obowiązki. Pracownikom zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zaopatruje w należną 
odzież roboczą i środki ochrony osobistej. W okresie zimowym pracownicy otrzymują posiłki regeneracyjne, a 
w okresie letnim napoje chłodzące. 
 
Cała załoga posiada aktualne badania lekarskie i pełne obowiązkowe szkolenie okresowe. 
Zarówno pracownicy jak również emeryci i renciści korzystali z Zakładowego Funduszu  
Świadczeń Socjalnych, z którego wydatkowano na: 
 

➢ wczasy pod gruszą   - 51.100,00 zł 
➢ zapomogi losowe   - 15.600,00 zł 
➢ okolicznościowe świadczenia  - 54.630,00 zł 
➢ pożyczki mieszkaniowe   - 40.000,00 zł 

 
Średnio miesięczne wynagrodzenie w Spółce w poszczególnych latach porównaniu do GUS: 
 

Wynagrodzenie 2013 
[zł] 

2014 
[zł] 

2015 
[zł] 

2016 
[zł] 

2017 
[zł] 

2018 
[zł] 

PUM w Gubinie 3 888,74 3 828,31 4111,48 4065,44 4395,64  4279,71 

GUS kwartał 4004,35 4138,58 4280,39 4403,78 4530,47  4852,29 
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Średnia miesięczna płaca w Spółce za rok 2018 ukształtowała się na poziomie 4279,71 złotych. 
Wynagrodzenie miesięczne jest o 11,80% niższe w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
które wyniosło 4852,29 zł w oparciu o OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. 
 
2.4  WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM I ORGANIZACJAMI MIEJSKIMI  
Zawsze istotną rolę w naszej pracy stanowiły bliskie kontakty i współpraca z radnymi miejskimi oraz władzami 
samorządowymi miasta i gminy Gubin. Członkowie zarządu uczestniczyli w sesjach Rady Miejskiej, 
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Gubinie reprezentując i stawiając pod obrady sprawy 
przedsiębiorstwa. Sukcesywnie w miarę swoich możliwości wspieramy finansowo bądź rzeczowo placówki 
oświatowe, kulturalne, organizacje sportowe oraz organizacje pożytku publicznego. 
Z pokorą odbieramy krytyczne uwagi i opinie o swojej pracy i staramy się je wykorzystać dla poprawy jakości 
świadczonych usług oraz wizerunku firmy. 

2.4.1. Inwestycje 

      W celu poprawy efektywności oraz jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo dokonało zakupów 
ruchomych środków trwałych.  

LP  ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE I PRAWNE 

WARTOŚĆ W ZŁ. 

1  Przecinarka łańcuchowa 17.290,00 

2  Sufit podwieszany – hala filtrów - SUW 70.684,80 

3  
Modernizacja lamp oświetleniowych zewnętrznych – 

Baza ul. Śląska 36,Piastowska 2, SUW 

47.498,20 

4  
Wykup  z leasingu samochodu  ciężarowego  MAN  z 

zabudową śmieciarką 

6.000,00 

5  Wymiana ogrodzenia na SUW 20.147,97 

6  Zakup ekspresu do kawy 3.535,77 

7  Minikoparka  JCB 8016 58.000,00 

8  Rejestrator CELLO 5.460,00 

9  Klimatyzator UV24R 6.171,80 

10  Sieć wodociągowa Rydla 2.398,04 

11  Sieć wodociągowa Racławicka 2.698,04 

12  Modernizacja szaf sterowniczych przy 

przepompowniach 

97.783,00 

13  Wykonanie prac związanych ze wzbogaceniem złóż 

filtracyjnych - SUW 

120.000,00 

14  Remont studni głębinowych – 8 szt - SUW 594.000,00 

15  Wykup z leasingu samochodu ciężarowego MAN z 

zabudową śmieciarką 

6.090,00 

16  Renowacja sieci kanalizacyjnej – ul. Krzywoustego 35.000,00 

17  Wymiana  sieci wodociągowej tłocznej od studni 

głębinowej nr 9 

54.812,55 

18  Wykup zestawu z kamerą inspekcyjną z leasingu 2.730,00 

19  Zakup serwera 26.200,00 

20  Licencja ORACLE 11.880,00 

RAZEM  1.188.380,17 
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LP  INWESTYCJE ROZPOCZĘTE WARTOŚĆ W ZŁ. 

1  Instalacja  fotowoltaiczna 30.000,00 

2  Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wodna 750,00 

3  Nakładki na wodomierze 251.345,39 

4  Modernizacja sieci wodociągowej ul. Dąbrowskiego 3.065,00 

5  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. 

Żołnierskiej i Przemysłowe 

348.791,94 

6  Wymiana sieci wodociągowej – od ronda przy ul. 3-go 

Maja 

158.531,77 

7  Wymiana sieci wodociągowej ul. Żymierskiego 1.043.790,79 

8  Wymiana sieci wodociągowej  ul. Sikorskiego 668.779,04 

9  Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. 

Cmentarnej 

3.800,00 

10  Urządzenia pomiarowe 11.023,00 

11  Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. 

Obrońców Pokoju 

2.300,00 

12  Budowa kanalizacji deszczowej  w ul. Jasnej 47.613,76 

13  Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Jasnej 62.190,57 

14  Wymiana sieci wodociągowej  ul. Hoża 27.386,66 

15  Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wodnej z 

urządzeniami sieciowymi i przyłączami 

4.750,00 

16  Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tobruk/ od ul. 

Platanowej do Żwirki i Wigury/ wraz z urządzeniami 

1.000,00 

RAZEM  2.665.117,92 

 

LP  ŚRODKI TRWAŁE PRZYJĘTE NA 

PODSTAWIE UMOWY PRZEKAZANIA 

WARTOŚĆ W ZŁ. 

1  Sieć wodociągowa  wraz z uzbrojeniem – Bieżyce – 

Kościesza Krystyna 

26.000,00 

RAZEM  26.000,00 

 
 
Wydatkowanie znacznych środków  na inwestycje infrastrukturalne i sprzęt, świadczy o zaangażowaniu 
zarządu Spółki zarówno dla osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług jak też poprawy jej 
wizerunku. 
 
2.4.2.  Zamierzone kierunki inwestowania 

Poczynione dotychczas nakłady okazują się w warunkach dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa 
niewystarczające. Do rozwiązania pozostały jeszcze problemy, : 

➢ remont i modernizacja urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z ”wieloletnim 
planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”, 

➢ docieplenie budynku socjalnego dla pracowników, budynku administracyjnego oraz budynku wspólnot 
mieszkaniowych, 

➢ zmiana nawierzchni placu manewrowego przy ul. Śląskiej 36, 
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➢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stacji uzdatniania wody oraz budynkach 
socjalnych przy ul. Śląskiej 36 (złożono wniosek o dofinansowanie tych inwestycji do Lubuskiego 
Programu Operacyjnego). 

➢ montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi i osprzętem (w trakcie realizacji – dofinansowanie z 
Lubuskiego Programu Operacyjnego). 

 
Realizację powyższych celów w roku następującym po roku obrotowym zamierzamy zrealizować ze środków 
pozyskanych z Lubuskiego Programu Operacyjnego, kredytu zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnych.  
 

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 

Przedsiębiorstwo zaciągnęło pożyczki na realizacji zadań wynikających z Wieloletniego Planu Modernizacji i 
Inwestycji  Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na kwotę łączną 3 755 583,75 zł.  
Kwota zobowiązań pozostająca do spłacenia w okresie sprawozdawczym wynosi 2 396 054,99 zł. Ponad to 
przedsiębiorstwo terminowo realizowało swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Nie ma również 
zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji, nie odnotowano żadnych roszczeń, co do majątku Spółki. 
 
 
 
 
 
 
Gubin 15 maja 2019 r. 
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