
str. 1 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 

                                                             UL. KRUCZA 20, 22-500 HRUBIESZÓW 

 

 

L.Dz./PGKiM/1228/2020/10                                                Hrubieszów, dnia 15 października 2020 r. 

 

 

 

Informacja o działalności  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie za rok 2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku.  

 

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Hrubieszowie za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. 

badane przez niezależnego biegłego rewidenta otrzymało pozytywną opinię (bez zastrzeżeń). 

Wartość majątku ogółem jednostki wzrosła z 36 583 212,05 zł do 38 325 724,31 zł.,  

co powoduje jego zwiększenie  o 4,76 % w stosunku do roku poprzedniego, 

 Aktywa trwałe zwiększyły się o wartość 721 654,40 zł co stanowi 2,26 % w stosunku  

do roku poprzedniego. 

 Aktywa obrotowe zwiększyły się o wartość 1 020 857,86 zł co stanowi 21,31 %  

w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększeniu uległy Należności krótkoterminowe  

o 472 469,41 zł. Zmniejszeniu uległy Inwestycje krótkoterminowe o 160 631,86 zł   

W 2019 r. zmniejszyły się źródła finansowania o 618 982,66 zł co stanowi 25,38 %  w stosunku  

do wielkości roku poprzedniego.  

Na powyższy stan miał wpływ: 

 Kapitał (fundusz) podstawowy 19 023 900,00 zł. 

 Strata z lat ubiegłych –  769 008,25 zł. 

 Zysk netto – 618 982,66 zł. 
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przedstawiają się następująco:  

 Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się w ciągu roku o kwotę 54 638,90 zł. tj.  o 3,00 %. 

 Zobowiązania długoterminowe, które w ciągu roku obrotowego zwiększyły się o kwotę – 

858 759,86 zł. tj. o – 63,55 %. 

 Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o wartość 32 950,98 zł. tj. o 0,95 %. 

 Rozliczenia międzyokresowe zwiększyły się o wartość  165 381,86 zł. tj. o 1,41 %. 

 

 

Gospodarka wodno – kanalizacyjna 

 

Pracownicy Spółki w podmiotowym okresie w ramach bieżących działań kontrolowali 

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykrywali nielegalne wpięcia. Celem ich jest 

wyeliminowanie nieprawidłowych i nielegalnych podłączeń.  

Stwierdzono dużą ilość nieprawidłowości w sposobie przyłączenia jak również wykryto 

nielegalne pobory wody i nielegalne odprowadzanie ścieków, część spraw została zgłoszona  

do Organów ścigania jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. Prowadzone też były 

postępowania sądowe w tych sprawach, w dwóch zakończonych zapadły wyroki skazujące.  

W ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki 

wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz 

usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Działanie 2.3, realizowane jest zadanie „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci 

wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania”.  

Prace dotyczące wdrożenia tego systemu obejmują swoim zakresem inwentaryzację całej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Inwentaryzacja jest sukcesywnie 

przeprowadzana, w ramach prac wykrywane są również różne nieprawidłowości, do usunięcia 

których Przedsiębiorstwo wzywa poprzez wysyłane pism.   

Sukcesywnie zostanie wykonana kontrola prawidłowości przyłączy na terenie całego miasta. 
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Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności w roku 2019: 

 zawarto 110 nowych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,  

 zaktualizowano zawarte we wcześniejszych latach umowy w ilości 16 szt.,  

 rozszerzono 36 umów zawartych we wcześniejszych latach tylko na dostawę wody  

o odprowadzane ścieków,  

 rozwiązano 11 umów a w ich miejsce nie podpisano nowych, 

 odebrano 45 nowych przyłączy stanowiących włączenia do sieci. 

 

Spółka w 2019 r. w związku z wymianą wodomierzy głównych poniosła koszty na zakup 

wodomierzy oraz ich legalizację na kwotę  64 828,38 zł, w tym okresie wymieniono 570 szt. 

wodomierzy. W I półroczu 2020 r. w związku z wymianą wodomierzy głównych poniesiono 

koszty na zakup wodomierzy oraz ich legalizację w kwocie 35 652,78 zł, wymieniono 145 szt. 

wodomierzy, w drugim półroczu będzie kontynuowana wymiana wodomierzy, które tracą 

legalizację w bieżącym roku. 

W roku 2020 zostało zawartych 10 nowych umów na zaopatrzenie w wodę i na 

odprowadzanie  ścieków, zaktualizowano zawarte we wcześniejszych latach umowy na 

dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w ilości 4 szt., rozszerzono 4 umowy na 

odprowadzanie ścieków, odebrano włączenia do sieci 3 nowych przyłączy. 

 

Poniżej wykres obrazujący Bilans wody w latach 2014-2020 (I półrocze). 
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Gospodarka odpadowa 

 

Zakład Usług Komunalnych w ramach zadań związanych z gospodarką odpadową na terenie 

miasta Hrubieszowa, dotyczących odbioru odpadów od mieszkańców przeprowadza  

codzienne kontrole prawidłowości segregacji. Wyniki kontroli przekazywane są comiesięcznie 

do Urzędu Miasta. Ilość nieprawidłowości pokazuje skalę problemu związanego z brakiem 

prawidłowej segregacji odpadów.  

W roku 2019 przekazano dane o 48 nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej 

segregacji na posesjach prywatnych i 244 nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej 

segregacji dotyczących budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

W pierwszym półroczu 2020 roku przekazano dane o 79 nieprawidłowościach dotyczących 

braku prawidłowej segregacji na posesjach prywatnych i 76 nieprawidłowościach dotyczących 

braku prawidłowej segregacji dotyczących budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Statystyki pokazują poprawę jakości segregacji na posesjach wspólnot i spółdzielni oraz 

pogorszenie na posesjach prywatnych. 

 

Selektywną zbiórkę odpadów w roku 2018 deklarowało około 87% mieszkańców Gminy 

Miejskiej Hrubieszów, przy czym tylko 14% to odpady segregowane w ogólnym strumieniu 

odpadów. 

Strumień wszystkich odpadów w roku 2019 wyniósł 5 077,987 Mg w tym odpadów 

segregowanych 3 172,96 Mg.  Segregację deklarowało 93,6% ogółu mieszkańców którzy złożyli 

deklarację. Strumień odpadów segregowanych to 26% ogółu odebranych odpadów 

komunalnych. 

Strumień wszystkich odpadów w I połowie 2020 roku wyniósł 2 425,538 Mg w tym 

odpadów segregowanych 787,483 Mg.  Segregację deklaruje 94,2% ogółu mieszkańców którzy 

złożyli deklarację. Strumień odpadów segregowanych to 32% ogółu odebranych odpadów 

komunalnych. 

Powyższe dane wskazują na niewielka poprawę jakości segregacji oraz wzrost strumienia 

odpadów segregowanych, jednak biorąc pod uwagę wymogi stawiane przez przepisy prawa 

strumień ten jest niewystarczający. Mamy nadzieję, że zmiany przepisów oraz zmiana 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów przyniosą 

pozytywne efekty w kolejnych latach. 

 

W ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych podpisano 63 nowe umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych. 



str. 5 

 

 

W roku 2018 Zarząd Spółki podpisał umowę na realizację zadania „Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy  

ul. Gródeckiej”. Zadanie to należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów, dlatego 

wystąpiono do  Burmistrza Miasta Hrubieszowa o współfinansowanie kosztów związanych  

ze spłata zaciągniętej na ten cel pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na kwotę 897 654,87 zł brutto. W lipcu 2019 inwestycja została odebrana, 

w kolejnych latach będzie ten obszar wymagał pielęgnacji oraz monitoringu odcieków oraz 

wydobywających się gazów. 

W 2019 r. kontynuowano szczegółową analizę poszczególnych rodzajów kosztów, dzięki 

czemu wprowadzane są kolejne zmiany w celu ograniczenia kosztów stałych funkcjonowania 

Spółki. Wprowadzane są zmiany w wewnętrznej organizacji działów i zakładów w celu 

osiągnięcia jak najlepszej jakości wykonywanej pracy i celowości ponoszonych kosztów.  
 

Organizacja PGKiM Sp. z o.o.  -  stan zatrudnienia 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Spółce na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było ogółem 

100 osób – przeciętna liczba zatrudnionych w roku 96 osób 

- 65 osób - pracowników fizycznych, co stanowi 65 % ogółu w tym: 

 DKiA – 1 osoba, 

 ZW - 12 osób, 

 ZOS – 22 osoby, 

 ZGMiR – 7 osób, 

 ZUK    -  23 osoby. 

- 35 osób - pracowników umysłowych, co stanowi 35 %  ogółu w tym: 

 Zarząd – 1 osoba, 

 Samodzielne stanowiska – 3 osoby,  

 DFK – 7 osób, 

 DKiA – 2 osoby, 

 DIRZ – 3 osoby, 

 JRP – 2 osoby, 

 ZW -  6 osób, 

 ZOS – 3 osoby 

 ZUK  -  4  osoby, 

 ZGMiR  - 4 osoby. 

 

Zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia w roku 2019 było  7 osób. 
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Zatrudnieni na umowy o pracę wg wieku na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

L.p. Przedział wiekowy Ilość osób % udział 

1. do 30 lat 9 9 

2. 31-40 lat 18 18 

3. 41-50 lat 27 27 

4. powyżej 50 lat 46 46 

 RAZEM 100 100 
 

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Spółce na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było ogółem 

95 osób – przeciętna liczba zatrudnionych w roku 96 osób 

- 65 osób - pracowników fizycznych, co stanowi 65 % ogółu w tym: 

 DKiA – 1 osoba, 

 ZW - 13 osób, 

 ZOS – 22 osoby, 

 ZGMiR – 6 osób, 

 ZUK    -  23 osoby. 

- 35 osób - pracowników umysłowych, co stanowi 35 %  ogółu w tym: 

 Zarząd – 1 osoba, 

 Samodzielne stanowiska – 3 osoby,  

 DFK – 5 osób 

 DKiA – 2 osoby, 

 DIRZ – 3 osoby, 

 JRP – 2 osoby, 

 ZW -  5 osób, 

 ZOS – 3 osoby 

 ZUK  -  3  osoby, 

 ZGMiR  - 4 osoby. 

 
 

Zatrudnieni na umowy o pracę wg wieku na dzień 30 czerwca 2020 r. 

L.p. Przedział wiekowy Ilość osób % udział 

1. do 30 lat 9 9,48% 

2. 31 – 40 lat 12 12,63 % 

3. 41 – 50 lat 28 29,47 % 

4. powyżej 50 lat 46 48,42 % 

 RAZEM 95 100 % 
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Dane finansowe  za  I półrocze 2020 roku 

 

Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. zamknął się zyskiem brutto 494 579,67 zł.  W Zakładzie 

Wodociągów w I półroczu 2020 r. wynik zamknął się stratą w kwocie 72 685,74 zł. Sprzedaż 

wody jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 9 072,82 zł. 

w tym okresie sprzedano więcej jednostek rzeczowych wody o 495,27 m3.  

W Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w I półroczu 2020 r. wynik zamknął się stratą w kwocie 

449 231,09 zł. Sprzedaż odprowadzonych ścieków jest wyższa o kwotę 18 678,00 zł w tym 

sprzedano więcej jednostek rzeczowych o 2 696,15 m3. w porównaniu do tego samego okresu 

roku poprzedniego.   

Łącznie Spółka wygenerowała na tej działalności wzrost przychodów o kwotę 92 219,36 zł. 

jednak koszty są wyższe o kwotę 289 310,98 zł.  

W I półroczu 2020 r. sprzedano w 313 287,24 m3 wody oraz przyjęto 288 217,96 m3 

odprowadzonych ścieków. 

Wzrost kosztów spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem cen usług 

zewnętrznych, energii elektrycznej, wynagrodzeń i świadczeń ZUS. Spółka ponosi też 

nieplanowane koszty na wdrożenie procedur oraz prawidłowe zabezpieczenie pracowników  

w okresie pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, ma ona 

olbrzymi wpływ na funkcjonowanie Spółek komunalnych i realizacje przez nie planowanych 

działań i inwestycji. 

W Zakładzie Usług Komunalnych w I półroczu 2020 r. wynik zamknął się stratą 71 459,97 zł. 

Głównym powodem jest wysoki koszt transportu oraz znaczny wzrost kosztów przyjęcia 

 i neutralizacji odpadów komunalnych do Gminnego Zakładu Komunalnego w  Mirczu.  

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów w I półroczu 2020 r.  wynik zamknął się 

zyskiem 13 274,96 zł.   

Przychody i koszty operacyjne przyniosły Spółce zysk w kwocie 1 072 269,37 zł. 

Wynik finansowy za I półrocze 2020 r. Spółki zamknął się zyskiem brutto 494 579,67 zł.  
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INWESTYCJE 2019 r. 

L.p. Nazwa inwestycji Kwota 

2019 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 
Wartości niematerialne i prawne 

12 804,49 

2 
Budynek administracyjny po ZGM 

128,18 

3 
Budynek Administracyjny z kotłownią 105/002 Zlec. 94/ZGMiR/19 Modernizacja 

11 257,08 

4 
Budynek biurowy po Stolarni Nr inwent.105/189 Zlec. 64/ZGMiR/19 

61 359,77 

5 Wiata Warsztatowo-Magazynowa Nr inwent. 101/191 Zlec. 29/ZGMiR/19 
Modernizacja 

9 285,18 

6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja Obiektów 
Oczyszczalni Ścieków poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej" 

21 045,00 

7 
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej 

1 217 096,74 

8 

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania 
majątkiem sieciowym 

597,00 

9 Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 
Teresówka 14 a w Hrubieszowie działka  nr 968 

11 073,00 

10 
Rozbudowa / modernizacja sieci wodociągowej w ul. Berka Joselewicza 

54 609,17 

11 
Budowa spinki sieci wodociągowej ul. Słowackiego i Wesołej w Hrubieszowie 

11 218,34 

12 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamojskiej w Hrubieszowie 

65 173,30 

13 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie 

336 694,51 

14 Przebudowa / modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Bolesława Prusa 

6 509,22 

15 Przebudowa / modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Narutowicza 

34 277,57 

16 Przebudowa / modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pogodnej 

10 185,76 

17 
Modernizacja Przepompowni Ścieków przy ul. Gęsiej w Hrubieszowie 

26 900,00 

18 
Studnia odgazowująca SG1,SG2,SG3 (3 x 2 500,00) 

7 500,00 

19 
Modernizacja Przepompowni Ścieków przy ul. Rubinowej w Hrubieszowie 

32 800,00 

20 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Michałówka w Hrubieszowie 

4 500,00 

21 Przebudowa / modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w 
Hrubieszowie 

7 000,00 

22 Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5.1 RPO  "Poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw" 

11 831,17 

23 
Komputery 

6 127,34 

24 
Szafa sterownicza do krat taśmowo-hakowych 

16 000,00 

25 
Szafa sterownicza do przenośników 

3 000,00 

26 
System monitorowania IPTV 

18 150,00 

27 
Dmuchawa śrubowa EBS 380 L SFC 45 kW nr 1477-7288310 

138 530,00 
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28 
Telefon Panasonic KX-TG2511PDM 

97,77 

29 
Komunikatory Pronaqua Sens 

73 815,00 

30 
Kontener KP7 hakowy z dachem 

4 800,00 

31 
Zasilacz awaryjny (UPS) APC Back-UPS 700VA230VAVR IEC 

300,15 

32 
Kontener KP-36 

15 980,00 

33 
Klimatyzacja 

42 096,60 

34 
Pochodnia pasywna do ujmowania gazu składowiskowego nr 1,2,3           (3 x 10 000,00) 

30 000,00 

35 
Krata taśmowo-hakowa nr 1, 2 (2 x 83 500,00)  

167 000,00 

36 
Prasopłuczka nr 1,2 (2 x50 000,00) 

100 000,00 

37 
Sonda hydrostatyczna nr 1,2,3,4 (4 x 1 000,00) 

4 000,00 

38 
Samochód ciężarowy Furgon IVECO DAILY VIN ZCFC535D8L5324793 

180,50 

39 
Meble 

5 575,58 

40 
Roleta dzień i noc PIANO 2 111x122 0212 ecru M, 56,5 x 150 0212 ecru M 

166,23 

41 
Tablica korkowa 800x1200 RAMA DREW.TC128 

48,89 

42 
Niszczarka HSM Securio B32 C ścienka 4,5x3 mm, olej HSM do niszczarek 250 ml 

2 655,68 

43 
Szafa stojąca, organizer, panel szczotkowy, cokół do szafy GIS 

3 084,76 

  
suma 

2 585 453,98 

ŚRODKI TRWAŁE „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w 
Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania 

majątkiem sieciowym” POIŚ.02.03.00-00-0001/17 

44 
Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu  

43 418,16 

45 
Działania informacyjne i promocyjne  

9 507,00 

46 
Zarządzanie projektem - usługa prawna  

12 444,48 

47 
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe  JRP  

116 393,30 

48 
Modernizacja Przepompowni Ścieków w Hrubieszowie 

104 930,00 

49 Pompa Sulzer typ AS0631.128-S12/2 z czujnikiem zawilgocenia Przepompownia 
Ścieków przy ul. Pobereżańskiej 

4 702,50 

50 
Pompa AS 0830.205-S22/4 Przepompownia Ścieków przy ul. Przemysłowej 

5 747,50 

51 
Pompa AS 0830.205-S22/4 Przepompownia Ścieków przy ul. Gęsiej  Pompa Nr 1 

5 747,50 

52 
Pompa AS 0830-205-S22/4 Przepompownia Ścieków przy ul. Gęsiej Pompa Nr 2 

5 747,50 

53 
Pompa AS 0530.125-S17/2 Przepompownia ścieków przy ul. Rubinowej Pompa Nr 1 

4 655,00 

54 
Pompa AS 0530.125-S17/2 Przepompownia Ścieków przy ul. Rubinowej Pompa Nr 2 

4 655,00 

55 
System GIS wraz z modelem hydraulicznym 

85 040,00 

56 
Samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej 

165 200,00 

suma 
568 187,94 

RAZEM 2019 
3 153 641,92 

 
I-VI 2020 

ŚRODKI TRWAŁE 

57 Modernizacja PSZOK Budynek magazyn gazu nr inwent.132/005 6 042,83 
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58 Budynek administracyjny po ZGM nr inwent. 132/005 10 844,89 

59 
Budynek Administracyjny z kotłownią 105/002 Zlec. 94/ZGMiR/2020 
Modernizacja 1 367,38 

60 Budynek biurowy po Stolarni Nr inwent.105/189 Zlec. 64/ZGMiR/2020 46 123,80 

61 
Wiata Warsztatowo - Magazynowa Nr inwent. 101/191 Zlec. 29/ZGMiR/2020 
Modernizacja 13 455,96 

62 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej 731,71 

63 Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej 12 836,23 

64 

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w 
Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz 
usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym 204,00 

65 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 
Teresówka 14 a w Hrubieszowie działka  nr 968 3 540,00 

66 Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Basaja w Hrubieszowie 993,61 

67 

Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego od ul. 
Zamojskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicza, wykonanie zasilania wodociągów w 
ul. Podzamcze i ul. Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie 709,06 

68 
Budowa przyłącza kanalizacyjnego i doziemnej kanalizacji sanitarnej na terenie 
działek 316/3, 317/1 i 1152 przy ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie 2 354,54 

69 
Przebudowa / modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Bolesława Prusa 88 214,09 

70 
Przebudowa / modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Narutowicza 370,00 

71 
Przebudowa / modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Pogodnej 167 487,02 

72 
Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 5.1 RPO  "Poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw" 200,00 

73 
Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4,2 RPO " Produkcja energii z OZE 
w przedsiębiorstwach" 43 758,59 

74 Serwer do obsługi IBOK Dell PowerEdge R710 32GB 600 GB SAS RACK 2 505,75 

75 Szafa sterownicza na Przepompowni Ścieków przy ul. Żeromskiego (Targowica) 14 990,00 

76 Szafa sterownicza na Przepompowni Ścieków przy ul. Nowej ( przy więzieniu) 14 990,00 

77 Szafa sterownicza na Przepompowni Ścieków przy ul. Czerwonego Krzyża 14 500,00 

78 Szafa sterownicza na Przepompowni Ścieków przy ul. Prostej 14 990,00 

79 Komunikatory Pronaqua Sens 50 400,00 

80 Regały przesuwne (na szynach) i stacjonarne 11 927,37 

81 Cztery dodatkowe ściany działowe do regałów stacjonarnych 721,66 

suma 524 258,49 

ŚRODKI TRWAŁE „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Hrubieszowie z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym” 

POIŚ.02.03.00-00-0001/17 

82 Zarządzanie projektem - usługa dotycząca rozliczania projektu  25 327,26 

83 Działania informacyjne i promocyjne  2 862,60 

84 Zarządzanie projektem - usługa prawna 6 222,24 

85 Zarządzanie projektem - wydatki osobowe  JRP  82 256,24 

86 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 
Teresówka 14a w Hrubieszowie 89 930,59 

87 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 
Teresówka 14a w Hrubieszowie 596 870,02 

suma 803 468,95 

RAZEM I-VI 2020R. 1 327 727,44 
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W ramach realizacji zadań wynikających z profilu działalności Spółki Zarząd realizuje szereg 

celów, którymi są min.:  

 stała poprawa jakości wody pitnej,  

 ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,  

 modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,  

 dalsza rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Miejskiej Hrubieszów. 

Będzie to możliwe dzięki efektywnej koordynacji działań w kluczowych obszarach takich jak: 

rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie  

i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, 

przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie.  

 Zarząd jest przekonany, że konsekwentna praca pozwoli na zrealizowanie zamierzeń  

w zakresie pozytywnych wyników ekonomicznych, sukcesywnego wzrostu sprzedaży, 

dynamicznego rozwoju Spółki, skutecznej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Ponoszone nakłady finansowe oraz praca i doświadczenie Pracowników przyczynią się  

do poprawy i doskonalenia wizerunku, spełnienia oczekiwań Właściciela, a przede wszystkim  

do wypracowania środków niezbędnych na realizację działań w celu zaspokajania potrzeb 

naszych usługobiorców i świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.  
 

Należy jednak pamiętać, iż obecna sytuacja na rynkach krajowych  

i światowych spowodowana pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa 

SARS-CoV-2, ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie Spółek komunalnych  

i realizacje przez nie planowanych działań i inwestycji.  

Obecnie nie możemy przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej firm, które 

realizują lub mogłyby realizować usługi na rzecz Spółki, a także ich wpływu na jej 

sytuacje finansową. Do tej pory Zarząd Spółki nie odnotował znaczącego wpływu  

na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki (wyjątkiem jest znaczny wzrost cen usług  

na rynku zarówno lokalnym jaki i krajowym), jednak nie można przewidzieć przyszłych 

skutków.  

Zarząd Spółki będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie 

możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki. 

W momencie przekazywania niniejszego informacji sytuacja ta wciąż się zmienia. 

Realizacja wielu umów handlowych może wskutek zakłócenia łańcucha dostaw, zostać  

w przyszłości znacząco utrudniona.  

Z poważaniem, 

 

 

 

Załączniki – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 


