
Zgierz, dnia /tV marca 2017 r. 

Pan 
Idzi Antczak 
Radny Rady Miasta Zgierza 

n 
Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 03 marca 2017 roku, w sprawie dotyczącej 

rozliczenia zadania własnego Gminy Miasto Zgierz obejmującego utrzymanie zabudowanej 
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24, realizowanego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu, poniżej przedstawiam 
zestawienie wskazanych w interpelacji przychodów i kosztów dotyczących miesiąca stycznia 2017 
roku: 

1 przychody: 

1. wpływy z czynszu za wynajmowane lokale i grunty (myjnia); ilość wynajmowanych lokali, 
powierzchnia tych lokali, stawka czynszu oraz ogółem należne wpływy: 

- wpływy z czynszu za wynajem lokali i gruntu (myjnia) wyniosły 10 465,17 zl (netto), 
wynajętych jest 16 lokali o ogólnej powierzchni 538,97 m oraz grunt o powierzchni 178,50 m ; 
stawki czynszu są zróżnicowane, nie mniejsze niż 2,30 zl za 1 m 2 zgodnie z Uchwałą 
Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 r.; 

2. wpływy ogółem za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych lokalach, zużytą wodę 
i odprowadzone ścieki oraz dostarczone ciepło do ogrzewania: 

- opłata z energię elektryczną jest rozliczana w okresie dwumiesięcznym, zgodnie ze 
wskazaniami liczników i podliczników; opłata za wodę jest wliczona w czynsz, z wyjątkiem 
m^ni , która jest rozliczana zgodnie z wskazaniem podlicznika - w styczniu została obciążona 
kwotą 537,54 zl (netto); wpływ za dostarczone ciepło wyniósł 4 667,64 zł (netto); 

3. wpływy za dostarczone ciepło do przychodni medycznej: 

- nie występują; przychodnia miejska od 2015 roku podłączona jest do sieci miejskiej i posiada 
swój własny węzeł cieplny; 

ływy z tytułu wynajmowanych lokali: 
epują; 
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5. wpływy za korzystanie z lokali biurowych i gospodarczych przez MPGK Sp. z o.o; czynsz 
i inne opłaty: 

- nie występują; należy zaznaczyć, że MPGK Sp. z o.o. poniosło koszty związane z korzystaniem z 
pomieszczeń biurowych i gospodarczych w wysokości 6.735,31 zł netto (energia cieplna, energia 
elektryczna, woda, usługa ochrony); ponadto Spółka poniosła koszt związany ze spłatą 
zobowiązania zaciągniętego na przeprowadzenie inwestycji polegającej na „Termomodernizacji 
budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu, oraz wentylacją 
mechaniczną nawiewno-wywiewną" w wysokości 7 293,00 zł plus odsetki w wysokości 2 271,22 
zł; 
6. wpływy z opłat za korzystanie z basenu oraz pozostałych usług: 

- wpływ za korzystanie z pływalni oraz groty solnej wyniósł 10 522,48 zł (netto). 

I I koszty: 

1. za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków: 
- energia elektryczna 5 271,52 zl (netto); woda i ścieki 2 973,28 zl (netto); 

2. koszty zakupu paliwa do produkcji ciepła oraz innych materiałów: 
- energia cieplna (w tym ogrzewanie wody basenowej) 30 032,48 zł (netto); 

3. płace wraz z narzutami pracowników kotłowni (ilość osób): 
- kotłownia została zlikwidowana w 2015 roku, budynek Łaźni Miejskiej jest podłączony 
do sieci miejskiej i posiada swój własny węzeł cieplny; 

4. płace wraz z narzutami pracowników obsługujących łaźnię i basen (ilość pracowników): 
- płace z narzutami 23 660,04 zł (zatrudnionych jest 9 pracowników, w tym: kierownik, 4 
ratowników, 2 łazienne, 1 sprzątaczka i 1 pracownik gospodarczy); 

5. materiały konserwacyjne: 
- zakup materiałów (chemia do uzdatniania wody basenowej, filtry do wentylacji, środki 
czystości, itp.) 2 685,43 zł; 

6. inne pozostałe koszty: 
- między innymi: usługa ochrony, podatek od nieruchomości, opłaty za badanie wody 
basenowej, serwis wentylacji, nadzór i zarządzanie, obsługa administracyjno-prawna, 
kadrowo-płacowa, bhp i p. poż. 24 227,84 zł. 

Wobec powyższego rozliczenie finansowe za miesiąc styczeń 2017 r. dotyczące realizacji 
zadania własnego Gminy Miasto Zgierza obejmującego utrzymanie zabudowanej 
nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24, w zestawieniu przedstawionych 
powyżej przychodów w łącznej wysokości 26 192,83 zł. oraz kosztów w łącznej wysokości 
88 850,59 zł . , wykazało stratę finansową w wysokości 62 657^76 zł. 
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