
 

Informacja dodatkowa  

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY: Sprawozdanie z działalności za 2019r.- DANE FINANSOWE/BILANS  
AKTYWA KWOTA ZŁ -6.795.087,05    
PASYWA KWOTA ZŁ -6.795.087,05   Załącznik Nr 1 

1.1 nazwę jednostki 

  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie/ZUW Mława       

1.2 siedzibę jednostki 

  Mława       

1.3 adres jednostki 

  06-500 Mława ul.Nowa 40       

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

  Eksploatacja,konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych 

urządzeń kanalizacyjnych       

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 

  Za rok 2019r.(od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)/1 rok       

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

  Nie dotyczy       

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji) 

  Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości 

oraz przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, oraz w/g 

Zarządzenia Nr 1/2015 z dnia 12.01.2015r. Dyrektora Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb 

Rolnictwa w Mławie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 
       

5.  inne informacje 

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się(amortyzuje) wg stawek podatku 

dochodowego  od osób prawnych. Nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty ich wartości. 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do 

ewidencji w wartości netto w cenie nabycia zaś środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie 

uchwały,decyzji protokołów zdawczo-odbiorczych w wartościach określonych lecz 

pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe oraz wg sprawozdania F-03 za 2019r. 

Załącznik Nr 1 



1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek 

roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, 

nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 

majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 

  Załącznik Tabela Nr 1 do poz.II.1.1.1. informacji dodatkowej 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 

dysponuje takimi informacjami 

  Tabela Nr 2- kwota zł 1.460.084,00 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 

aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych 

 Tabela Nr 3 WN 013 kwota zł – 771.824,89 – MA 072 

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 Tabela Nr 4     kwota zł -81.990,00 

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w 

tym z tytułu umów leasingu 

 Tabela Nr 5  nie dotyczy 

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów 

oraz dłużnych papierów wartościowych 

 Tabela Nr 6  nie dotyczy 

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 

koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 

 Tabela Nr 7 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 Tabela Nr 8 – nie dotyczy 

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie 

spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat      



 Tabela Nr 9  - nie dotyczy 

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Tabela Nr 9  - nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 Tabela Nr 9  - nie dotyczy 

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie 

z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o 

rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę 

zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

 Tabela Nr 10 – nie dotyczy 

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń 

 Tabela Nr 11– nie dotyczy 

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez 

jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze 

wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i 

formy tych zabezpieczeń 

 Tabela Nr 12– nie dotyczy 

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym 

kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę 

między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 

zobowiązaniem zapłaty za nie 

 Tabela Nr 13– nie dotyczy 

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych 

w bilansie 

 Tabela Nr 14– nie dotyczy 

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  

 Tabela Nr 15– kwota zł 434.959,04 

1.16. inne informacje 

 Tabela Nr 16 – Załącznik- FUNDUSZ WG STANU na 31.12.2019r. 
A/PASYWA pozycji bilansu-FUNDUSZ/800 oraz Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 

2.        

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 



 Tabela Nr 17- nie dotyczy 

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice 

kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 

roku obrotowym 

 Tabela Nr 18– nie dotyczy 

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o 

nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

 Tabela Nr 19 

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy 

podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 

 Nie dotyczy 

2.5. inne informacje 

 Załącznik Nr 1 DANE FINANSOWE za  okres 2015/2016/2017/2018/2019r. 

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki 

         

 

 

Jadwiga Jakim 2020.02.12 Jan Stępka 

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 

 





Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 2

Środki trwałe - wartość rynkowa

Lp.

Wyszczególnienie Stan na koniec roku 

1 2 3

1

2

Razem 1.460.084,00

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr 
kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

     Nr ewid.dz.280/2 pow.gruntu 7526m²                              
Nr Księg.wiecz: PL1M/00048022/0                                       

                      

               wartość gruntów :       318.275,00               
         wartość budynków:    563.071,00

     Nr ewid.dz.3890 pow.gruntu 419m²                                 
Nr Księg.wiecz: PL1M/00013383/4                                       

                        

              wartość gruntów :       69.340,00            
wartość budynków:     509.398,00



Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące należności

Lp.

Zmiany stanu odpisów w ciagu roku obrotowego Stan na koniec roku 

zwiększenia zmnieniszenia

1 2 3 4 5 6

1
Aktywa finansowe

2

Aktywa niefinansowe

3
Pozostałe środki trwałe-013 711.535,71 132.895,95 72.606,77 771.824,89

Razem 711.535,71 132.895,95 72.606,77 771.824,89

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Stan na początek roku 
obrotowego 



Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście stan na koniec roku

Lp. Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów 

1 2

1 Nr działki Nr 3890 KWPL1M/00013383/4 S.R. Mława kwota zł - 8.895,00

2. Nr działki Nr 280/2 KWPL1M/00048022/0 S.R. Mława kwota zł - 73.095,00

Ogółem kwota zł – 81.990,00



Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)

1

nie dotyczy

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W 
sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na 

podstawie danych rynkowych.



Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej

TABELA NR 6
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie
Liczba 

Stan na koniec roku (wartość)

1 2 3

Udziały nie dotyczy

Akcje nie dotyczy

nie dotyczy

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały 
oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, 

dłużne papiery wartościowe, inne.

Inne papiery 
wartościowe



Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

Lp.

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie

1 2 3 4 5 6 7

Należności 16.942,11 3.456,79 9.295,70 11.103,20

Pożyczki nie dotyczy

w tym pozyczki zagrożone

Dane o odpisach aktualizujacych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiazaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należnosci 

finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych). 

Wyszczególnienie 
odpisów

Stan na początek roku 
obrotowego

Stan na koniec roku 
obrotowego (3+4-5-6)



Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej

TABELA NR 8

Rezerwy

Lp.

Cel rezerwy Stan na początek roku

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego

zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie

1 2 3 4 5 6 7

nie dotyczy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu 
i stanie końcowym

Stan na koniec roku 
obrotowego (4+5-6)



Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

Lp.

powyżej 1 roku powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat

1 2 3 4 5

nie dotyczy

Podział zobowiazań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu  prawnego, 

okresie spłaty:

Zobowiązania 
długoterminowe 

Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia 
bilansowego



Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej

TABELA NR 10

Zobowiązania 

Lp.

Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku

1 2 3

Leasing operacyjny nie dotyczy

Leasing finansowy nie dotyczy

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi 
(leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości  (leasing finansowy lub 

zwrotny)



Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

Zobowiązania 

Lp.

stan na koniec roku obrotowego 

Forma i charakter zabezpieczenia

kwota zobowiązania zabezpieczonego

1 2 3 4

nie dotyczy

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednoski ze wskazaniem 
charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku jednostki



Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej

TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe 

Lp.

Wyszczególnienie

stan na koniec roku obrotowego 

Forma i charakter zabezpieczenia

kwota zobowiązania warunkowego kwota zabezpieczenia

1 2 3 4 5

nie dotyczy

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i 

formy tych zabezpieczeń.



Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

Lp.

Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego 

1 2 3

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe: nie dotyczy

2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe: nie dotyczy

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów stanowiacych różnicę między wartością otrzymanych finansowych 

skąłdników aktywów a zabowiązaniem zapłaty za nie



Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.

Wyszczególnienie Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego

1 2 3

nie dotyczy



Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej

TABELA NR 15

Świadczenia pracownicze

Lp.

Rodzaj świadczenia Kwota wypłacona w roku obrotowym

1 2 3

1 Nagrody jubileuszowe 241.352,24

2 Odprawy emerytalno-rentowe 141.461,61

3 Ekwiwalent za urlop 12.626,80

4 Zasiłek chorobowy z art. 92 Kp z osob.fund.płac 39.518,39

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów 
publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne



Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie Kwota Pozycja w bilansie Uwagi

1 2 3 4

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr2

„800” FUNDUSZ ŚRODKÓW OBROTOWYCH  JEDNOSTKI NA 
KONIEC 31.12.2019R.

Załącznik Nr 1: „800” Fundusz  
środków obrotowych 
samorządowego zakładu 
budżetowego za 
2019rok/ZUW MŁAWA

Załącznik Nr 2: FUNDUSZ na 
31.12.2019r. A/PASYWA poz. 
bilansu „FUNDUSZ”



Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujacych wartość zapasów

Lp. Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

1 2

nie dotyczy



Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Koszty wytworzenia ogółem

W tym koszty finansowania

odsetki różnice kursowe

1 2 3

nie dotyczy

w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 
środków trwałych  w budowie w roku obrotowym



Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

Wyszczególnienie Charakter Kwota w roku obrotowym

1 2 3

PRZYCHODY Rb-30S/2019 36.355,15

PRZYCHODY Rb-30S/2019 24.203,90

KOSZTY Rb-30S/2019 6.431,20

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 
z umów

Wpływy z różnych dochodów, sprzedaż złomu i 
niepełnowartościowych nieprzydatnych 
materiałów, rozwiązanie rezerw po uregulowaniu 
należności i inne

Wypłacone odszkodowania i umorzenia 
wierzytelności, utworzone odpisy aktualiz. 
należności
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                                                                           Mława, dnia  06 luty 2020r. 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

       

 

 

 

 

 

                                                    URZĄD   MARSZAŁKOWSKI 

                                      WOJEWÓDZTWA   MAZOWIECKIEGO  

                                                            w   Warszawie 

                                                    Departament  Rolnictwa  

                                                    i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

                                                          ul.  Skoczylasa 4 

                                                     03 –469  W A R S Z A W A  
 

 

 

 

                                             Sprawozdanie   
            z  działalności  Zakładu Usług  Wodnych  dla Potrzeb    Rolnictwa  

            w Mławie  za 2019 rok .  

 

 

I. Wstęp:  Podstawa prawna  - własność -  

                          historia  działalności . 
 

       Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb  Rolnictwa w  Mławie, zwany  

„Zakładem „   jest samorządową jednostką   organizacyjną  Województwa 

Mazowieckiego, usankcjonowany  Uchwałą Nr 144/XXV/99  Zarządu  

Województwa Mazowieckiego  z dnia  19 maja  1999 roku w sprawie  

dostosowania   organizacji  Wojewódzkiego  Zakładu Usług  Wodnych w 

Ciechanowie  z siedzibą w Mławie   do reformy ustrojowej państwa, który stał 

się z mocy prawa   z dniem   1 stycznia  1999 r.  Zakładem Usług Wodnych  dla 

Potrzeb Rolnictwa   w Mławie, jako samorządowa  jednostka organizacyjna  

Województwa Mazowieckiego, realizując  swoje   dotychczasowe zadania . 

     

 

 Nadany jednolity tekst Statutu  Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 

w Mławie ,  stanowiący załącznik  do  Uchwały Nr  144/XXV/99    został 

zmieniony Uchwałą Nr 71/37/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

27  listopada  2000 roku  i stanowił  załącznik  do tej  uchwały.  
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   Natomiast od 01 stycznia  2011r. wchodzi w życie  Uchwała Nr 12/10 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 20  grudnia  2010r.  w sprawie nadania 

Statutu  Zakładowi Usług Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa  w Mławie, 

nadany  Statut  stanowi  załącznik  do  tej  uchwały.    

       Siedzibą  Zakładu jest miasto Mława, a terenem działania Zakładu  jest  

Województwo Mazowieckie .  

       Nadzór nad  Zakładem   sprawuje  Zarząd Województwa  Mazowieckiego. 

Zakładem kieruje i  reprezentuje na  zewnątrz Dyrektor , według udzielonego 

pełnomocnictwa  do podejmowania czynności faktycznych i prawnych w zakresie  

działalności  statutowej, na podstawie  Uchwały Nr  2094/209/16  Zarządu  

Województwa Mazowieckiego  z dnia  27 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Zakładu Usług Wodnych dla  Potrzeb  Rolnictwa          

w Mławie . 

       Zakład realizuje zadania  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  

w zakresie  modernizacji  terenów wiejskich  i  gospodarki wodnej. 

Zakład  prowadzi działalność gospodarczą,  do zadań Zakładu należy 

w szczególności : 

1/ eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń  zbiorowego  zaopatrzenia  

    w wodę   oraz zbiorczych urządzeń  kanalizacyjnych, 

2/  wykonywanie robót budowlano – montażowych  w zakresie zaopatrzenia  

    w wodę  i odprowadzania  ścieków  , w tym : 

    a/ budowa stacji uzdatniania wody, 

    b/ budowa sieci  wodociągowych  i przyłączy wodociągowych,  

    c/  budowa  oczyszczalni ścieków , 

    d/ budowa sieci   kanalizacyjnych i przykanalików, 

    e/ inne usługi   związane z  sanitacją . 

 

Zakład działa  w formie samorządowego zakładu  budżetowego, od 1 stycznia 

2011r.  jako samorządowy  zakład budżetowy  i prowadzi  gospodarkę  finansową 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia   07  grudnia  

2010 r. w sprawie  sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  (Dz. U. z 2010r. Nr 241, 

poz. 1616 ; ze zm. Dz. U. z 2014, poz. 1280 ; t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1542;  zm. 

Dz. U. z 2018r. poz. 1394; ost. zm. t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1718 ). Podstawą 

gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zakład  prowadzi  również 

przewidzianą dla samorządowych zakładów  budżetowych   sprawozdawczość  

budżetową, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w 

sprawie  sprawozdawczości  budżetowej  t.j.  Dz. U. z  2019r. poz. 1393  ; ost .zm.  

Dz. U. z 2019r. poz. 1996). Stosuje Rozporz. Ministra Finans. z 2 marca  2010 r.  w 

sprawie  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014r.,poz.1053; 

ost. zm.  Dz. U. z 2019r.,  poz. 1363) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

i Finansów z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celnych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911; ost. zm. Dz. U.  

z 2019r. poz. 589). 
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Realizując  swoje  zadania , Zakład   współpracuje z  jednostkami  samorządu  

terytorialnego  w szczególności  w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji  oraz  ustalania  opłat  za pobór wody i wprowadzenie ścieków  do   

zbiorczych kanalizacji, zgodnie  z Ustawą z dnia 07czerwca 2001r.o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2019r.,  

poz. 1437 )  oraz  ustawy  z  20 lipca 2017r.  –  Prawo  Wodne  Dz. U. z  2018r.  

poz. 2268 ze zm.; które zatwierdzane są od 01.01.2018r. przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

   

  W Regulaminie organizacyjnym  zatwierdzonym Uchwałą Nr 1913/81/11  

Zarządu Województwa Mazowieckiego   z dnia   6 września  2011r. zostały  

utworzone działy i zostały określone zadania poszczególnych  działów w Zakładzie  

Usług  Wodnych w Mławie .    

 

W skład Zakładu Usług  Wodnych wchodzą następujące działy oraz jednoosobowe  

stanowisko pracy : 

1. Dział Finansowo – Księgowy (DFK) 

2. Dział  Eksploatacji i Konserwacji (TE)  

3. Dział Przygotowania Produkcji (PP) 

4. Dział Usług (TU)  

5. Dział Zaplecza Technicznego (ZT) 

6. Dział  Służb  Pracowniczych  (DK) 

7. Jednoosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej  zwane dalej 

„Radca Prawny „ 

II. Zatrudnienie i wynagrodzenie : 
 

  Liczba osób pracujących   w dniu  31.12.2019  r. wyniosła  174 osoby, natomiast 

ilość  etatów  pełnozatrudnionych w dniu  31.12.2019 r. wyniosła 167,25 etatów.  

Zatrudnienie  w przeliczeniu na  pełnozatrudnionych   w roku  2019 wyniosło  

167,33  etatów.  

Wypłata wynagrodzeń osobowych następowała  na podstawie  Rozporz. Rady 

Ministrów z dnia  18 marca 2009 roku w sprawie  zasad  wynagradzania 

pracowników  samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z  2014 r.,  poz. 1786 ;  

Dz.U. z 2017r., poz.1621; ost. zm. Dz.U. z 2018r. poz.936; Dz.U. z 2018r.poz. 

2437) , stosownie do  art. 37 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21  listopada  2008r.  

o pracownikach  samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ;  

t.j. Dz. U. z 2016r., poz.902 oraz z 2017r., poz. 60; t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260  

i t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282). 

Pracownicy Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie są 

wynagradzani wg  Regulaminu wynagradzania  pracowników  Zakładu Usług 

Wodnych  dla Potrzeb  Rolnictwa  w Mławie  i Regulaminu  premiowania . 

 

                      Zatrudnienie  i wynagrodzenia osobowe : 

 

L.p. 

 

          

              2019 rok 

 

 

 Ilość  etatów  

 

 

Wynagrodzenia  

osobowe 

pracowników w zł 

 

1. 

    

Pracownicy  na stanowiskach   

nierobotniczych  

(administracja ) 

 

 

 

32,21 

 

 

2.100.647,74       
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2. 

 

 

 

 

Pracownicy  na stanowiskach 

robotniczych i pokrewnych  

( produkcyjni ) 

 

 

135,12 

 

 

        6.036.187,04 

 

 

 

     R A Z E M  

 

167,33 

 

8.136.834,78 

 

 

 

Kwota zł -  8.136.834,78  słownie zł : osiem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy 

osiemset trzydzieści cztery 78/100, obejmuje  wszystkie składniki  wynagrodzeń 

osobowych  wynikających z umowy o pracę ,  zgodnie z Kodeksem  pracy i 

Regulaminem  wynagradzania.  

 

1. Przeciętna średnia płaca miesięczna w 2019 roku na 1 etat  pełnozatrudnionego  

    pracownika   wyniosła  kwotę zł  -  4.052,29 

    słownie zł :  cztery tysiące pięćdziesiąt dwa 29/100 

    Wynagrodzenie średniomiesięczne  w 2019 roku w wysokości  

    w kwocie zł – 4.052,29  na 1 etat , obejmuje wszystkie składniki  wynagrodzeń   

    osobowych naliczonych na jeden faktyczny  etat pracowniczy należnych   

    pracownikom, zgodnie z Rozporządzeniem oraz Kodeksem pracy  

    tj. wynagrodzenia osobowe brutto i inne świadczenia i dodatki  związane  

    z pracą oraz nagrody jubileuszowe, odprawy  emerytalno – rentowe  

    i ekwiwalent  za urlop . 

2. Średnia płaca miesięczna (brutto)  wynagrodzenia osobowe i dodatki związane   

    z pracą  bez odpraw emerytalno-rentowych, bez nagród jubileuszowych, 

    zasiłków chorobowych z funduszu płac i ekwiwalentu za urlop w 2019 roku  

    wyniosła  kwotę zł -  3.835,67 

    słownie zł : trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć 67/100  

 

 

III. P R Z Y C H O D Y  

 

     Zakład realizuje  zadania  Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie  

modernizacji  terenów  wiejskich  i  gospodarki  wodnej .  

Przychody za  2019 rok   powstały  w czasie  wykonania  statutowej działalności  

gospodarczej  i eksploatacyjnej  w zakresie usług dostawy wody  odbiorcom             

i odbioru ścieków oraz usług wodociągowo – kanalizacyjnych i innych  tj.  : 

- eksploatacja, konserwacja  i remonty  urządzeń zbiorowego  zaopatrzenia           

  w wodę  oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie  29 gmin  

  województwa  mazowieckiego. 

- produkcji  i sprzedaży wody  dostarczanej z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia  

  oraz usług  w zakresie   rozprowadzania wody odbiorcom usług tj.   do   

  gospodarstw  domowych   i    pozostałych  odbiorców oraz odprowadzania   

  i oczyszczania  ścieków będących  w posiadaniu  Zakładu w zakresie 

  uzyskanego zezwolenia od gmin, 

- inwestycji zaopatrzenia  w wodę tj. modernizacja  stacji  uzdatniania wody,  

   budowa sieci  wodociągowej, przyłączy  wodociągowych oraz przyłączy 

   kanalizacji sanitarnej, remonty   ujęć  wody i remonty  stacji   wodociągowych, 

   wykonanie  remontów urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz naprawy własnych  

   środków  transportowych i  sprzętu budowlanego.   
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Zestawienie  przychodów  ( w zł)  według źródeł  i zadań  produkcyjnych   i  

klasyfikacji  paragrafów  przychodów  za 2019r. 

 

Roczny  plan  przychodów  za  2019 rok  wykonano  w 95,7%  

 

 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE  

  

PLAN   NA 

2019r. 

( w zł)  

WYKONANIE WYKONANI 

WYKONANIE 

PLANU  ZA 

2019r. 

( w zł ) 

 

   § 

% WYKON. 

PLANU 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Sprzedaż wody i ścieków + opłaty 

abonamentowe 

w tym: Plan -Woda +Ścieki= 

8.500.000 m³ 

Wykonanie ogółem W+Ś= 

7.787.065,4 m³ 

w tym : 

Wykonanie w  m³ 

1. Woda – 7.559.182,3 m³   

2. Ścieki – 227.883,1 m³ 

3.Zakup wody – 98.771 m³ 

4.Opłaty  abonamentowe 

Wykonanie robót inwest. 

zaopatrzenia w wodę, robót rem. 

urządzeń wodnych oraz za 

administrowanie oczyszczalniami 

ścieków 

w tym: 

1.Roboty wodociągowo -  

kanalizacyjne 

2.Za administrowanie 

Oczyszczalniami Ścieków w  

m. Ostrzeniewo i Pokrzywnica 

3.Uzgodnienia dokumentacji 

projektowych i warunków 

technicznych , projekty przyłączy 

wodociągowych, plany sytuacyjne  

przyłączy 

4.Usługi  związane z  wykonaniem 

wyrobów gotowych dla potrzeb 

prow. dział. gosp. Zakładu 

Pozostałe przychody: 

w tym : 

-wpływy ze sprzedaży   

  składników majątkowych   

 -pozostałe odsetki 

-wpływy z różnych 

  dochodów 

-wpływy z tyt. opłat  

 i kosztów sąd. oraz innych  

 opłat uiszczanych na rzecz 

 Skarbu Państwa z tyt. post.  

 sąd. 

-wpływy z tyt. kosztów egzek. 

opłaty komorniczej   i kosztów 

upomnień 

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań 

wynikających  z umów   

 21.760.000,00 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

    

 1.740.700,00 

 

         

 

           

 

           

 

            

 

           

20.884.343,91 

 

 

 

 

 

 

   

 18.147.122,45 

1.973.947,10 

- 

763.274,36 

1.464.785,96 

 

 

 

 

 

1.178.322,23 

           

232.214,81 

 

      

24.890,00 

 

         

 

 

29.358,92 

 

   

 133.499,34 

      

11.390,00 

 

34.368,94 

.24.203,90 

 

                   1.217,90 

 

 

 

 

11.173,02 

            

 

.14.790,43 

 

36.355,15 

 0830 

 

 

 

 

 

 

 

 0830 

 0830 

 

0830 

0830 

 

 

 

 

 

 0830  

 

0830  

 

 

0830 

 

 

 

        

       0830 

  

  

 

 

0870 

 

0920 

0970 

 

0630 

 

 

 

 

0640 

 

 

0940 

 

0950      

    96,0% 

 

 

 

 

 

      

 

 

     

    

 

  84,1% 

     O G ÓŁ E M  23.500.700,00 22.482.629,21  

   

95,7% 
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 W roku 2019  wartość  wykonanych robót  

 wodociągowo – kanalizacyjnych, robót  

 remont. urządzeń wodnych oraz za  

 administrowanie oczyszczalniami ścieków wyniosła     kwota zł -       1.464.785,96 

z tego : 

1/ zlecenia indywidualne  od osób fizycznych  

    budowa przyłączy  wodociągowo-kanalizacyjnych, 

    nadzory nad wykonaniem przyłączy wodociągowych  

    i kanalizacyjnych ,                                                         kwota zł -        629.608,85 

2. projekty przyłączy, uzg. dok. projektowych i warunków  

    technicznych, plany sytuacyjne wykonania przyłączy 

    wodociągowych                                                             kwota zł -          24.890,00 

3/ zadania inwestycyjne wykonane dla  inwestorów  

    tj. gmin i innych podmiotów prawnych                         kwota zł -        548.713,38 

4/ za administrowanie oczyszczalniami ścieków              kwota zł -         232.214,81 

5/ zlecenia wewnętrzne na wyroby gotowe  dla potrzeb 

    prowadzonej  działalności  gospodarczej  Zakładu        kwota zł -          29.358,92 

    Są to głównie   roboty  wodociągowo - kanalizacyjne wykonane w dziale 

eksploatacji , a pozyskane z zamówień publicznych od inwestorów, którymi są  

gminy oraz  osób   fizycznych  i firm na kwotę  zł – 1.178.322,23 

     Zakres rzeczowy  wykonanych robót wodociągowych w 2019 roku  przedstawia 

się następująco :  (Dział Eksploatacji i Konserwacji ) 

1. Sieć wodociągowa dla inwestorów gmin  

z rur PEHD DN 90mm-110mm, PVC DN 200 i 150mm             - 2.734,0mb 

2. Sieć wodociągowa z rur PE HDPCV i PE DN90 mm-160 mm – 1.539,0mb 

3. Przyłącza kanalizacyjne DN 160 mm                                        - 35,0mb/4szt 

4. Przyłącza wodociągowe z rur PE 32mm -63 mm        -      4.882,0mb/187szt 

5. Nadzór nad wykonaniem przyłączy wodociągowych -                         174szt  

      i wcinki w sieć wodociągową  

7.   Uruchomienie przyłączy, montaże zasuw, hydrantów itp. -                    5szt  

8.   Wcinki w sieć wodociągową pod wykonanie przyłączy                         55szt 

9.  Ilość prowadzonych budów                                                 -                    16szt 

W  Dziale Przygotowania Produkcji wykonane zostały w  2019 roku  następujące 

zadania : 

1/  Uzgodnienia  dokumentacji                                                                       -  66 szt 

2/  Projekty przyłączy wodociągowych                                                          - 203szt 

3/  Warunki techniczne                                                                                   - 755 szt   

4/  Umowy na wykonanie planów sytuacyjnych przyłączy  wodociągowych 

                                                                                                                        - 211 szt                      

   Zakład Usług  Wodnych  dla Potrzeb  Rolnictwa  w Mławie  , prowadzi 

eksploatację  wodociągów  wiejskich  na terenie   gmin w oparciu  o art.16 ust. 1  

Ustawy  z dnia  07  czerwca  2001r. o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i 

zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków ( t.j. Dz. U. z 2019r. , poz. 1437), zgodnie   

z wydanymi  Decyzjami przez  organa gminy ,  które udzieliły Zakładowi  - 

ZEZWOLENIA  - na prowadzenie zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  Na podstawie  zawartych umów z jednostkami samorządu 

terytorialnego - tj. gminami, prowadzimy   działalność gospodarczą polegającą na 

ujmowaniu, uzdatnianiu  i zbiorowym  dostarczaniu  wody  oraz zbiorowym 

odprowadzaniu i oczyszczaniu  ścieków    na terenie 29  gmin  województwa  

mazowieckiego.      

Posiadamy  w eksploatacji 74 szt wodociągów  zbiorowego  zaopatrzenia w wodę   

i eksploatujemy  7  sieci  wodociągowych oraz w  naszej eksploatacji  znajduje się 

18 sztuk   przepompowni  i 13 oczyszczalni ścieków.  
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Ogólna długość  sieci  wodociągowej wynosi    L =  3.797,0 km 

długość sieci  w  przyłączach  wodociągowych  wynosi   L =  1.096,8 km 

długość sieci  sanitarnej  L =  103,8 km 

 

Woda dostarczona była dla  39.340 odbiorców ogółem : 

w tym : 

-  dla  osób  fizycznych ( pojedyncze  gospodarstwa domowe )   -         37.931 szt 

-  dla  pozostałych  odbiorców ( różne jednostki organizacyjne)  -           1.409 szt 

- ilość dostawców ścieków :  indywidualni + firmowi                  -           1.551 szt 

1. Sprzedaż wody  za  2019 rok  w m³ wyniosła                           -  7.559.182,3 m³ 

2. Sprzedaż  ścieków  za 2019 rok w m ³ wyniosła                       -     227.883,1 m³ 

3. Zakupiono wody z innych ujęć dla naszych odbiorców  w ilości  -  98.771,0 m³ 

 

W wyniku sprzedaży wody i ścieków oraz opłat abonamentowych  

uzyskano przychód   w kwocie  zł    – 20.884.343,91 

 z tego : 

 1/ od  osób fizycznych ( gospodarstw domowych )    kwota zł    -    18.271.013,26 

 2/ od pozostałych jednostek organizacyjnych (firmy)  kwota  zł   -    2.613.330,65 

 z tego : 

    - Sprzedaż wody w m³ - 7.559.182,3m³     - kwota zł -    18.147.122,45 

    - Sprzedaż ścieków w m³ - 227.883,1 m³   - kwota zł -      1.973.947,10 

    - Opłata abonamentowa                              - kwota zł -         763.274,36 

      

       Dokonując analizy działalności gospodarczej i eksploatacyjnej Zakładu za              

2019 rok  można stwierdzić, że  statutowe zadania w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę  przyjęte do  wykonania w planie finansowym   za 2019 rok  

po stronie przychodów, zostały zrealizowane  terminowo i w prawidłowej 

wielkości i  jakości  świadczonych usług   wodociągowych    oraz   produkcji             

i sprzedaży wody  i odbioru ścieków. 

     Wykonanie  planu  finansowego  za 2019 rok, pozwoliło Zakładowi prowadzić 

działalność gospodarczą, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu   

i zbiorowym dostarczaniu  wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu  

ścieków  na terenie współpracujących z Zakładem 29 gmin na podstawie umów         

i zezwoleń  wydanych Decyzją Wójtów Gmin.   

     Plan finansowy na  2019 rok obejmujący wykonanie planowanych przychodów     

i  wydatków   został  wykonany   w czasie  prowadzenia   działalności  

gospodarczej  i finansowej  w oparciu  o obowiązujące  ustawy i przepisy określone  

rozporządzeniem   Ministra Finansów   z dnia 7 grudnia  2010r. w sprawie sposobu 

prowadzenia  gospodarki  finansowej   jednostek  budżetowych i  samorządowych  

zakładów budżetowych ( Dz.U. z 2010r. Nr  241, poz.1616; ze. zm. Dz.U. z 2014r., 

poz.1280; t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1542;  zm. Dz. U. z 2018r. poz. 1394; ost. zm. 

t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1718). 

 

    Przyjęte do  zrealizowania w planie finansowym na 2019 rok  statutowe zadania  

według źródeł  przychodów  kwota zł – 22.482.629,21 

   z tego : 

- produkcja i  sprzedaż wody i odprowadzone ścieki       kwota zł -  20.884.343,91 

- inwestycje zaopatrzenia  w wodę tj.  roboty   

  wodociągowo  - kanalizacyjne, remontowe     

  oraz za administrowanie oczyszczalniami ścieków        kwota zł  -  1.464.785,96 
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- pozostałe przychody  (pozostałe  odsetki , wpływy  

  z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży składników 

  majątkowych, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 

 oraz innych  opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 

 z tyt.  post. Sądowego, wpływy z tyt. kosztów egzek.,  

 opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z   rozliczeń / 

 zwrotów z lat ubiegłych  oraz wpływy z tyt. kar i odszkodowań  

  wynikających z umów )                                             kwota zł  -      133.499,34 

  zostały  wykonane. 

 

     Natomiast  wydatki  stanowiące  koszty  bieżącej  działalności  Zakładu                  

w kwocie zł – 22.101.282,92 oraz inne  zmniejszenia  w kwocie zł – 6.431,20    

oraz podatek od osób prawnych  w kwocie zł – 208.618,00  są pokrywane  z  

przychodów własnych. 

 Wydatki   obejmują  opłacone koszty  a także pozostałe  koszty nie  stanowiące  

wydatków   oraz inne obciążenia .       

   Zgodnie  z zezwoleniem, przedmiotem  działalności Zakładu  jest : zbiorowe  

zaopatrzenie  w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za 

pomocą  gminnych urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz  

prowadzenie  nowych  inwestycji  wodociągowych. 

 

    Dążymy do dostarczania odbiorcom wody  o odpowiedniej  jakości  i ciśnieniu, 

obniżając jednocześnie koszt  produkcji  i stratę wody, a także budujemy  nowe   

systemy  wodociągowe i kanalizacyjne . 

     

 

     Celem  działania Dyrekcji i wszystkich komórek organizacyjnych  Zakładu  jest 

nadzór i dążenie  do prawidłowego   funkcjonowania  Zakładu ,  uprawniającego do  

występowania w obrocie  prawnym oraz  utrzymanie  majątku  zbiorowego  

zaopatrzenia  w wodę  w prawidłowym   stanie   technicznym  w stopniu 

niezbędnym  do  bezawaryjnego działania.  
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IV. R O Z C H O D Y   ZA 2019 ROK 

 

   PLAN                                   WYKONANIE               % WYKONANIA PLANU 

23.325.103,00                        22.101.282,92                                94,8 % 
                                                                                                               Tabela Nr  1 

 
 

L.p. 

   

  § 

 

       W Y D A T K I  

        T R E ŚĆ 

PLAN   NA 

2019 r.  w zł 

WYKONANIE 

PLANU  ZA 

2019 r. w zł 

%  WYKONA-

NIA  PLANU 

STRUKTURA 

WYDATKÓW  

w % 

 1     2              3       4            5      6        7 

   ROZCHODY  - OGÓŁEM 

w tym (1+2+3+4) 

23.325.103,00 22.101.282,92 94,8 100,0 

  1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.432.692,00 10.429.402,69 99,9 47,19 

4010 

4040 

4110 

4120 

4170 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

Dodatkowe wynagrodzenie  roczne 

Składki na ubezpieczenie społeczne  

Składki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

8.137.621,00 

619.547,00 

1.452.875,00 

149.492,00 

73.157,00 

8.136.834,78 

618.976,59 

1.451.930,78 

149.255,54 

72.405,00 

99,9 

99,9 

99,9 

99,8 

99,0 

36,82 

2,80 

6,57 

0,68 

0,32 

 2. Wydatki bieżące 12.092.411,00 11.443.389,68 94,6 51,78 

 3020 

 

 3030 

 4140 

 4210 

 4220 

 4240 

 

 4260 

 4270 

 4280 

 4300 

  4360 

  4410 

 4420 

 4430 

 4440 

 4480 

 4500 

 

 4510 

 4520 

  

 4580 

 4610 

 4700 

Wydatki   osobowe  niezaliczone  

do  wynagrodzeń 

Różne wydatki na rzecz osób fizycz. 

Wpłaty na PFRON  

Zakup materiałów  i wyposażenia  

Zakup środków żywności 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

Zakup energii 

Zakup usług remontowych 

Zakup usług  zdrowotnych 

Zakup usług pozostałych  

Opł.z  tyt.zak.usł. telekomunikacyjnych. 

Podróże służbowe krajowe 

Podróże służbowe zagraniczne  

Różne opłaty i składki  

Odpisy na Zakł. Fund. Świadcz. Socjal. 

Podatek od nieruchomości 

Pozost. podatki na rzecz budż. jedn. samorządu 

terytorialnego 

Opłaty na rzecz budżetu państwa 

Opłaty na rzecz budżet.  jednostek samorządu  

terytorialnego   

Pozostałe odsetki 

Koszty postępow. sądow. i prokurat. 

Szkol.prac. niebędąc. czł. korp.służb. cywil. 

76.100,00 

 

- 

103.300,00 

3.599.400,00 

- 

- 

 

2.445.014,00 

303.400,00 

52.200,00 

1.266.600,00 

45.300,00 

346.900,00 

- 

930.693,00 

214.604,00 

2.600.000,00 

15.300,00 

 

- 

40.000,00 

 

- 

20.600,00 

33.000,00 

59.533,25 

 

- 

101.285,00 

3.534.935,31 

- 

- 

 

2.392.268,27 

188.689,55 

15.020,00 

1.217.799,42 

40.378,71 

308.358,68 

- 

741.839,27 

208.616,45 

2.590.005,00 

8.249,00 

 

- 

12.951,67 

 

- 

7.199,18 

16.260,92 

78,2 

 

- 

98,0 

98,2 

- 

- 

 

97,8 

62,2 

28,8 

96,1 

89,1 

88,9 

- 

79,7 

97,2 

99,6 

53,9 

 

- 

32,4 

 

- 

34,4 

49,3 

0,27 

 

- 

0,46 

15,99 

- 

- 

 

10,82 

0,85 

0,07 

5,51 

0,18 

1,40 

- 

3,36 

0,94 

11,72 

0,04 

 

- 

0,06 

 

- 

0,03 

0,08 

 3. Wydatki inwestycyjne  800.000,00 228.490,55 28,6 1,03 

 6070 

 

 6080 

 

Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów  

budżetowych  

Wydatki na zakupy inwestycyjne 

samorządowych  zakładów budżetowych  

- 

 

800.000,00 

- 

 

228.490,55 

- 

 

28,6 

- 

 

1,03 

 

 

4. Inwestycje pokryte dotacją z budżetu 

Województwa Mazowieckiego. 

- - - - 

OGÓŁEM  (1+2+3+4) 23.325.103,00 22.101.282,92 94,8 100 
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   Plan wydatków  na 2019 rok  kwota zł – 23.325.103,00 w  Zakładzie Usług 

Wodnych  dla Potrzeb Rolnictwa  w Mławie   zrealizowany został                       

w kwocie zł  - 22.101.282,92 tj. w  94,8 % planu  finansowego na 2019 rok 

w tym : 

1/  Wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń   w kwocie zł  - 10.429.402,69  

      tj. w  99,9 % planu  finansowego 

2/  Wydatki bieżące   ( zwane rzeczowymi )          w kwocie zł  - 11.443.389,68 

     tj. w 94,6 %  planu finansowego 

3/  Wydatki  inwestycyjne -  majątkowe                 w kwocie zł  -     228.490,55 

     tj. w  28,6 %  planu finansowego 

  

       

W strukturze wydatków  ogółem:  

 1. Wynagrodzenia  i pochodne od  wynagrodzeń                   stanowią   -  47,19 %   

 2. Wydatki  bieżące(zwane rzeczowymi )                              stanowią   -   51,78 % 

 3. Wydatki   majątkowe (środki własne)                                stanowią   -     1,03 % 

     sfinansowane zostały  ze źródeł pochodzących  

     z przychodów własnych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi : 

Jadwiga Jakim 

tel. 23/654-35-41w.41 
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                       ZAKUPY  INWESTYCYJNE   

DOKONANE  Z WŁASNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH   

W OKRESIE OD 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

 
GR. IV     MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO 

                  ZASTOSOWANIA 

 

4/47-484-9 – Zgrzewarka elektrooporowa FRIAMAT PRIME ECO  

                                                                                              kwota zł – 11.890,55 

 4/48-484-9 – Zgrzewarka doczołowa hydrauliczna ZHCN – 160 

                                                                                              kwota zł - 18.600,00 

                                                        Razem Gr. IV             kwota zł – 30.490,55  

 

 

GR. VII ŚRODKI TRANSPORTU 

 

       7/74-747  - Naczepa niskopodwoziowa 3-osiowa       kwota zł – 198.000,00 

 

 

Łączna kwota dokonanych zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z własnych 

środków samorządowego zakładu budżetowego – 228.490,55zł 

słownie zł: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 55/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                                                                                                  Mława,  dnia  12  luty 2020 r.       

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej  

TABELA NR 16 

 

                 „ 800” FUNDUSZ  ŚRODKÓW  OBROTOWYCH  JEDNOSTKI   

                                          NA  KONIEC 31.12.2019R. 

 

L.p. T R E Ś Ć  K w o t a  

1. 
Stan środków obrotowych na początek 
okresu sprawozdawczego - K 110 1.563.103,02 

 

2. 

 

Przychody z rubryki wykonanie – G  razem 

 

22.482.629,21 

 

3. 

 

Otrzymane darowizny z § 096 

 

0,00 

4. 
Koszty z rubryki wykonanie ale wyłącznie 
opłacone 19.250.113,23 

5. 
Zobowiązania wynikające ze sprawozdania 
rocznego 2.857.600,89 

6. 

 

Nie poniesione wydatki na inwestycje /koszty inwestycji -
zapłacone faktury / - W 051 

 

 

0,00 

7. Podatek  dochodowy od osób prawnych  
 

208.618,00 

8. 
Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku 

/1+ 2 - 3 - 4 -5 - 6 -7/ 1.729.400,11 

9. 
Planowany stan funduszu obrotowego na 
koniec roku -Pl30 1.738.700,00 

10. 
Faktyczny stan środków obrotowych  na  koniec  roku-
wyliczony w poz. 8. 1.729.400,11 

11. 
Wpłata do budżetu Województwa Mazowieckiego za 2019 
rok /10-9/ (wpłata powinna zostać dokonana na konto Urzędu 
Marszałkowskiego do 15 kwietnia 2020 roku) 

0,00 

 

 

 

                                                                                        

        Główny Księgowy                                                                                                     Kierownik Jednostki 

       mgr Jadwiga Jakim                                                                                                  mgr inż. Jan Stępka 



           

     Załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej 

     TABELA  Nr 16 

                                      

                                      WYKAZ   - FUNDUSZ    WG  STANU NA  DZIEŃ   31.12.2019 r.  

                                      załącznik do    A / Pasywa    pozycji  bilansu    Fundusz  

 

 

L.p. 

 

 

     Fundusz   

 

 

      T y t u ł  

  

   

   Saldo  

    MA    

 

 

data  

powstania salda  

 

  zmiany 

 

1. 
 

 

 

 

Fundusz zasadniczy w środkach 

obrotowych – równowartość majątku  

obrotowego  netto na początek  
2019 roku  

   
 

      800/MA    
 

 

 

1.563.103,02 

 

 

stan na początek    

2019 roku 

 

 

       - 

2. Fundusz zasadniczy w środkach trwałych - 

równowartość  majątku  trwałego netto-

011/środki trwałe i wartości 

niematerialnych i prawnych netto – 020  
na początek 2019 roku 
 

 

 

       800/MA 

 

 

2.636.876,01 

 

 

stan na początek 

2019 roku 

 

 

       - 

 

 

 

FUNDUSZ  -  stan na początek 2019 

roku 
      800/MA  4.199.979,03 stan na początek 

2019 roku 
 

        -    

  

1. 
 

1/a 

Zwiększenie funduszu w środkach 

trwałych : 
- zakup środków  trwałych netto 
  w 2019 roku sfinansowanych  
  własnymi środkami 

 

      800/MA 
 

 

   

 

+ 228.490,55 
 

 

 

 

w 2019r. 
 

 

 

zwiększenie 
 

 

 

  

FUNDUSZ   JEDNOSTKI 
   
      800/MA 

 

4.428.469,58 
 

w 2019r. 
 

         - 
 

 

 2. 
 

2/a 
 

 

2/b 

 

Wynik finansowy – STRATA NETTO 
za 2019 rok  w tym: 
-wynik  finansowy  z działalności bieżącej 

roku obrachunkowego   
+ 166.297,09/ZYSK 
-wynik  finansowy  z tytułu kosztu  

amortyzacji   –  734.893,21/STRATA 

    
     800/WN  

 

- 568.596,12  
 

31.12.2019r. 
  
zmniejszenie 

 Ogółem stan FUNDUSZU  
 na dzień 31.12.2019r.  

równowartość 

majątku  

trwałego  
i obrotowego 

jednostki 
800/MA 

 

3.859.873,46 
  

31.12.2019r. 

 

         - 

 

Ogółem kwota zł -  3.859.873,46 

Słownie zł : trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy 46/100 

 

Mława, dn.  12.02.2020 r.                                                                 Sporządził :   Jadwiga Jakim  

 

Główny Księgowy                                                                                                Kierownik Jednostki                                                      

mgr Jadwiga Jakim                                                                                             mgr inż. Jan Stępka          

 



Załącznik Nr 1 

 

D A N E      F I N A N S O W E 

 

 

Nazwa oferenta :     Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb  Rolnictwa   w Mławie 

Adres oferenta   :    06 – 500  Mława,  ul. Nowa 40 

Numer  telefonu  :   23/ 654-35-41         fax      23/ 654-41-92 

 
        Rok 2015r. 2016r. 

 

2017r.       2018r. 2019r. 
 

 

Aktywa  ogółem 

1.Zobowiązania 

   ogółem 

2.Wartość netto  

   / 1-2/ 

3.Aktywa bieżące 

4.Zobowiązania 

   bieżące 

5.Kapitał 

obrotowy 

    /4-5/ 

 

8.679.522,19 

4.147.711,43 

 

4.531.810,76 

 

5.212.425,26 

3.985.042,74 

 

1.227.382,52 

 

8.836.069,56 

3.762.488,46 

 

5.073.581,10 

 

4.929.559,40 

3.637.451,17 

 

1.292.108,23 

 

 

8.655.708,05 

3.470.581,47 

    

5.185.126,58 

    

4.791.228,16 

3.360.068,42 

   

1.431.159,74 

 

7.374.079,62 

3.174.100,59 

 

4.199.979,03 

 

4.640.421,20 

3.077.318,18 

 

1.563.103,02 

 

6.795.087,05 

2.935.213,59 

 

3.859.873,46 

 

4.587.001,00 

2.857.600,89 

 

1.729.400,11 

 

 

Uwaga !  Zobowiązania  ogółem należy podać łącznie  z  kredytami  pożyczkami 

 

B.MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA KREDYTU 

 

1. Nazwa i  adres banku udzielającego  kredytu  

 
Bank  PEKAO S. A.  Pion Bankowości Korporacyjnej 
Rynków i Bankowości Inwestycyjnej 
Departament Sektora Publicznego  
Biuro Średnich Jednostek Sektora Publicznego 

ul. Kościuszki 2         26 – 600 RADOM 

                                                                     

 

 
 

Uwaga ! Załącznik należy   wypełniać  zgodnie  z właściwymi  postanowieniami  instrukcji   
                dla oferentów. 
 

 

 

 

 

Główny Księgowy                                                                                     Kierownik Jednostki 

mgr Jadwiga Jakim                                                                                   mgr inż. Jan Stępka 

 














