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

                                                             UL. KRUCZA 20, 22-500 HRUBIESZÓW 

 

 

L.Dz./PGKiM/1601/2021/10                                                Hrubieszów, dnia 11 października 2021 r. 

 

 

 

Informacja o działalności  

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

w Hrubieszowie za rok 2020 oraz pierwsze półrocze 2021 roku.  

 

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie za rok obrotowy obejmujący okres  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. badane przez niezależnego biegłego rewidenta 

otrzymało pozytywną opinię (bez zastrzeżeń). 

Wartość majątku ogółem jednostki spadła z 38 325 724,31 zł do 37 381 833,67 zł.,  

co powoduje jego zmniejszenie o 2,46 % w stosunku do roku poprzedniego: 

 Aktywa trwałe zwiększyły się o wartość 1 320 601,34 zł, co stanowi 4,06 % w stosunku  

do roku poprzedniego. 

 Aktywa obrotowe zmniejszyły się o wartość 2 264 491,98 zł, co stanowi 38,97 %  

w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększeniu uległy Należności krótkoterminowe  

o 136 388,86 zł. Zmniejszeniu uległy Inwestycje krótkoterminowe o 2 415 804,31 zł   

W 2020 r zwiększył się kapitał własny o 435 679,45 zł, co stanowi 2,31 % w stosunku  

do wielkości roku poprzedniego.  

Na powyższy stan miał wpływ: 

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

 Strata z lat ubiegłych –  150 043,59 zł. 

 Zysk netto – 435 697,45 zł. 
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przedstawiają się następująco:  

 Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się w ciągu roku o kwotę 6 924,79 zł. tj.  o 0,37 %. 

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

612,14 zł. tj. o – 0,03 %. 

 Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o wartość 503 265,53 zł. tj. o 14,36 %. 

 Rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o wartość  883 841,49 zł. tj. o 7,45 %. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Hrubieszowie realizuje działania z zakresu gospodarki komunalnej, która obejmuje zadania 

o charakterze użyteczności publicznej, mającym na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W związku 

z tym struktura organizacyjna Spółki powinna zapewniać przede wszystkim stabilność, ciągłość, 

niezawodność oraz łatwość dostępu do usług ze sfery użyteczności publicznej mieszkańcom 

miasta, cenowo adekwatnie do poziomu tych usług i kosztów ich świadczenia. 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wydobycie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż 

wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. W celu zapewnienia ciągłości 

dostaw wody, odbioru i oczyszczenia ścieków, pracownicy tych zakładów pracują w systemie 

całodobowym. Ponadto, dystrybutorzy prowadzą ciągły nadzór nad zdalnymi systemami 

monitoringu procesów produkcji i dystrybucji wody oraz pracy oczyszczalni i przepompowni 

ścieków. 

Spółka prowadzi operacyjną działalność w jednostkach organizacyjnych wydzielonych  

w Strukturze Organizacyjnej, jako cztery Zakłady: 

1. Zakład Wodociągów – ZW 

2. Zakład Oczyszczania Ścieków – ZOS 

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów – ZGMiR 

4. Zakład Usług Komunalnych – ZUK. 
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Gospodarka wodno – kanalizacyjna 

Przedsiębiorstwo realizuje w sposób ciągły zadania zakresie zaopatrzenia miasta w wodę 

i odprowadzanie ścieków. W roku 2020 ilość wystąpiło 12 awarii wodociągowych,  

nie powodowały one większych przerw w dostawie wody. Natomiast nie stwierdzono awarii 

sieci kanalizacyjnych, zgłaszane są tylko odcinki do udrożnienia, które wykonywane  

są za pomocą specjalistycznego samochodu, co umożliwia nieprzerwaną eksploatację sieci  

i stały odbiór ścieków.  

 

Działania w dziedzinie oczyszczalni ścieków i przepompowni 

W celu zapewnienia sprawności technicznej i technologicznej istniejącego obiektów 

przedsiębiorstwo poniosło nakłady związane z zakupem części i urządzeń niezbędnych do 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji zarówno obiektu oczyszczalni jak również 

przepompowni ścieków. 

Problem stanowią nadmierne ilości osadów, które po odwodnieniu są zagospodarowywane 

rolniczo na mocy zawartych umów. Obecna umowa na odbiór osadów podpisana jest na okres 

trzy letni. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu ładowarki teleskopowej wraz  

z osprzętem, która usprawni pracę związaną z gospodarką osadową na Oczyszczalni Ścieków.  

Został złożony wniosek o uzyskanie dofinasowania na budowę instalacji fotowoltaicznej  

na Oczyszczalni Ścieków, która pokryje część zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Dofinasowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, 

działanie 4.2. Umowa na realizacje projektu została podpisana w styczniu 2021r. 

 

W całym okresie sprawozdawczym pracownicy Spółki przeprowadzają kontrole w ramach, 

których stwierdzono dużą ilość nieprawidłowości w sposobie przyłączenia do sieci, jak również 

wykryto nielegalne pobory wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków, część spraw została 

zgłoszona do Organów ścigania, jako podejrzenie popełnienia przestępstwa.  

 

Przedsiębiorstwo w roku 2020w ramach prowadzonej działalności: 

 zawarło 39 nowych umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, 

 zaktualizowało zawarte we wcześniejszych latach umowy w ilości 12 szt., 

 rozszerzyło 27 umów zawartych we wcześniejszych latach tylko na dostawę wody, 

 odebrało 18 nowych przyłączy. 
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w I połowie 2021r. 

 zawarło 23 nowe umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, 

 zaktualizowało zawarte we wcześniejszych latach umowy w ilości 5 szt., 

 rozszerzało 8 umów zawartych we wcześniejszych latach tylko na dostawę wody, 

 odebrało 11 nowych przyłączy. 

 

 

Spółka w 2020 r. w związku z wymianą wodomierzy głównych poniosła koszty na zakup 

wodomierzy oraz ich legalizację na kwotę 62 574 zł, w tym okresie wymieniono 449 szt. 

wodomierzy. W I półroczu 2021 r. w związku z wymianą wodomierzy głównych poniesiono 

koszty na zakup wodomierzy oraz ich legalizację w kwocie 9 875 zł, wymieniono 132 szt. 

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

legalizację w bieżącym roku. 

 

Poniżej wykres obrazujący Bilans wody w latach 2017-2021 (I półrocze). 
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W okresie sprawozdawczym realizowano projekt 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, nadal 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.   

 

Gospodarka odpadowa 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Miejskiej Hrubieszów odbywał się na podstawie przeprowadzonej procedury 

przetargowej i zawartej umowy. Dzięki wspólnym działaniom pracowników PGKiM,  

z pracownikami Urzędu Miasta Hrubieszów oraz Straży Miejskiej, dokonano weryfikacji umów 

dla terenów niezamieszkałych (osób prowadzącymi działalność gospodarczą) udało 

się ograniczyć skalę nieprawidłowości.  

W 2020r. zakupiono samochód dostawczy o dmc do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową typu 

krata, za pomocą, którego jest realizowany odbiór odpadów komunalnych segregowanych z 

posesji. 

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 2020 przekazano dane o 190 nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej 

segregacji na posesjach prywatnych i  92 nieprawidłowościach dotyczących braku prawidłowej 

segregacji dotyczących budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.  
 

W pierwszym półroczu  2021 roku przekazano dane o  89 nieprawidłowościach dotyczących 

braku prawidłowej segregacji na posesjach prywatnych i  38 nieprawidłowościach dotyczących 

braku prawidłowej segregacji dotyczących budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.  
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Strumień wszystkich odpadów w roku 2020 wyniósł 5 195,43 Mg w tym odpadów 

segregowanych 1 800,33 Mg.  Segregację deklarowało  94,2% ogółu mieszkańców, którzy 

złożyli deklarację. Strumień odpadów segregowanych to  34,65% ogółu odebranych odpadów 

komunalnych.  

Strumień wszystkich odpadów w I połowie 2021 roku wyniósł  2 498,95 Mg w tym odpadów 

segregowanych  1 186,16 Mg.  Zgodnie z ustawą o odpadach do stycznia 2021 roku 100% ogółu 

mieszkańców miasta Hrubieszów ma obowiązek segregacji odpadów. Strumień odpadów 

segregowanych to  47,47% ogółu odebranych odpadów komunalnych.  

 

Porównując poziom segregacji osiągnięty w I połowie 2021 roku do poniżej 

przytoczonych danych z I połowy 2020 roku: 

„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.” 

nastąpił znaczny wzrost poziomu segregacji, pierwsze półrocze 2020 do pierwszego 

półrocza 2021 o 15,47%. 
 

W okresie roku 2020 Zakładu Usług Komunalnych podpisał 52 nowe umowy na odbiór 

odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych a w okresie I połowy 2021 roku Zakładu 

Usług Komunalnych podpisał 38 nowych umów na odbiór odpadów komunalnych z terenów 

niezamieszkałych.  

 

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 

występowano już kilkukrotnie 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. Rekultywowany 

obszar przez 30 lat będzie wymagał pielęgnacji, monitoringu odcieków oraz wydobywających 

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Spółce na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było ogółem 

86 osób – przeciętna liczba zatrudnionych w roku 93 osób 

- 58 osób - pracowników fizycznych, co stanowi 67,44 % ogółu w tym: 

 DKiA – 1 osoba, 

 ZW - 12 osób, 

 ZOŚ – 20 osób, 

 ZGMiR – 5 osób, 

 ZUK - 20 osób. 

- 28 osób - pracowników umysłowych, co stanowi 32,56 % ogółu w tym: 

 Zarząd – 1 osoba, 

 Biuro Zarządu – 1 osoba 

 Samodzielne stanowiska – 2 osoby,  

 DFK – 5 osób, 

 DKiA – 3 osoby, 

 DIRZ – 2 osoby, 

 JRP – 1 osoba, 

 ZW - 4 osoby,  

 ZOS – 2 osoby 

 ZUK - 3 osoby,  

 ZGMiR - 4 osoby. 

 

Zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia w roku 2020 było 5 osób. 

 

 

Zatrudnieni na umowy o pracę wg wieku na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

L.p. Przedział wiekowy Ilość osób % udział 

1. do 30 lat 8 9,30% 

2. 31-40 lat 17 19,77% 

3. 41-50 lat 22 25,58% 

4. powyżej 50 lat 39 45,35% 

 RAZEM 86 100 % 
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Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Spółce na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było ogółem 

87 osób – przeciętna liczba zatrudnionych w roku 83 osób 

- 60 osób - pracowników fizycznych, co stanowi 68,97 % ogółu w tym: 

 DKiA – 1 osoba, 

 ZW - 11 osób, 

 ZOS – 22 osoby, 

 ZGMiR – 5 osób, 

 ZUK - 21 osób. 

 

 

- 27 osób - pracowników umysłowych, co stanowi 31,03 % ogółu w tym: 

 Zarząd – 1 osoba, 

 Biuro Zarządu – 1 osoba, 

 Samodzielne stanowiska – 2 osoby,  

 DFK – 5 osób, 

 DKiA – 2 osoby, 

 DIRZ – 3 osoby, 

 ZW - 5 osób, 

 ZOS – 2 osoby 

 ZUK - 3 osoby, 

 ZGMiR - 3 osoby. 

 

 

 

Zatrudnieni na umowy o pracę wg wieku na dzień 30 czerwca 2021 r. 

L.p. Przedział wiekowy Ilość osób % udział 

1. do 30 lat 5 5,75% 

2. 31 – 40 lat 17 19,54 % 

3. 41 – 50 lat 27 31,03 % 

4. powyżej 50 lat 38 43,68 % 

 RAZEM 87 100 % 
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Dane finansowe za I półrocze 2021 roku 
 

Wynik finansowy za I półrocze 2021 r. zamknął się zyskiem brutto 524 793,75 zł.  W Zakładzie 

Wodociągów w I półroczu 2021 r. wynik zamknął się stratą w kwocie 211 520,00 zł. Sprzedaż 

wody jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 8 654,93 zł. 

w tym okresie sprzedano mniej jednostek rzeczowych wody o 1 551,64 m3.  

W Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w I półroczu 2021 r. wynik zamknął się stratą w kwocie 

150 091,36 zł. Sprzedaż odprowadzonych ścieków jest wyższa o kwotę 13 493,13 zł w tym 

sprzedano więcej jednostek rzeczowych o 4 398,48 m3. w porównaniu do tego samego okresu 

roku poprzedniego.   

Łącznie Spółka wygenerowała na tej działalności wzrost przychodów o kwotę 97 119,64 zł. 

Przy jednoczesnym spadku kosztów o kwotę 63 185,83 zł.  

W I półroczu 2021 r. sprzedano w 312 561,33 m3 wody oraz przyjęto 290 139,48 m3 

odprowadzonych ścieków. 

W Zakładzie Usług Komunalnych w I półroczu 2021r. wynik zamknął się zyskiem  

391 617,28 zł.  

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów w I półroczu 2021 r. wynik zamknął się 

stratą 19 388,30 zł.   

Przychody i koszty operacyjne przyniosły Spółce zysk w kwocie 514 176,13 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym 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.  

 

INWESTYCJE rok 2020 oraz I połowę 2021 roku 

L.p. Nazwa inwestycji Kwota 

2020 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 
Wartości niematerialne i prawne 

2 956,78 

2 
Modernizacja PSZOK Budynek Magazynu gazu nr inwentarzowy 132/005 

8 116,03 

3 
Budynek administracyjny po ZGM 

12 059,59 

4 
Budynek biurowy nr inwentarzowy 105/002 

1 367,38 

5 
Budynek biurowy po Stolarni Nr inwent.105/189  

145 094,84 

6 
Wiata Warsztatowo-Magazynowa Nr inwentaryzacyjny 101/191  

13 455,96 

7 
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej 

3 048 786,12 

8 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody  

25 738,00 
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9 Przebudowa/modernizacja istniejącego odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej w 
ul. Bolesława Prusa 

94 723,31 

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

34 647,57 

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

177 672,78 

12 
Serwer do obsługi IBOK 

2 505,75 

13 
Szafa sterownicza do przenośników 

14 990,00 

14 
System monitorowania IPTV 

14 990,00 

15 
Dmuchawa śrubowa EBS 380 L SFC 45 kW  

14 500,00 

16 
Szafa sterownicza na przepompowni ścieków przy ul. Prostej 

14 990,00 

17 
Szafa sterownicza na przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej 

48 680,00 

18 
Sonda tlenowa 

4 612,38 

19 
Komunikatory Pronaqua Sens 

50 400,00 

20 
Samochód Mercedes Benz / ROMCAR Sprinter LHR 41661 

162 430,50 

21 
Meble 

14 148,72 

22 
Regały przesuwne ( na szynach) i stacjonarne 

11 927,37 

23 
Cztery dodatkowe ściany działowe do regałów stacjonarnych 

721,66 

24 
Ściany przesuwne 

9 120,93 

  
suma 

3 928 635,67 

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 

25 
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie SUW 

686 800,61 

26 
Zestaw hydroforowy na SUW w Hrubieszowie 

138 000,00 

suma 
824 800,61 

RAZEM 2020 
4 753 436,28 

 

I-VI 2021 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 Komputery 1 686,77 

2 Telewizor 2 877,21 

 Ładowarka teleskopowa JCB 531-70-IND 410 780,00 

suma 415 343,98 

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 

3 
Pompa XFP150G-CB1.4-PE140/4. Przepompownia ścieków przy ul. Ludnej Pompa 
Nr 1 33 981,50 

4 
Pompa XFP150G-CB1.4-PE140/4. Przepompownia ścieków przy ul. Ludnej Pompa 
Nr 2 33 981,50 

5 
Pompa XFP150G-CB1.4-PE140/4. Przepompownia ścieków przy ul. Ludnej Pompa 
Nr 3 33 981,50 

6 
Pompa XFP100E-CB1.1-PE90/4. Przepompownia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej - 
Pompa Nr 1 16 330,50 

7 
Pompa XFP100E-CB1.1-PE90/4. Przepompownia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej - 
Pompa Nr 2 16 330,50 

8 
Pompa XFP100E-CB1.1-PE90/4. Przepompownia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej - 
Pompa Nr 3 16 330,50 



str. 11 

 

9 
Pompa XFP100C-CB1.2-PE29/4. Przepompownia ścieków przy ul. Orzeszkowej - 
Pompa Nr 1 10 697,00 

10 
Pompa XFP100C-CB1.2-PE29/4. Przepompownia ścieków przy ul. Orzeszkowej - 
Pompa Nr 2 10 697,00 

11 
Pompa AS0530.125-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (targowica) - Pompa Nr 1 4 655,00 

12 
Pompa AS0530.125-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (targowica) - Pompa Nr 2 4 655,00 

13 
Pompa AS0530.125-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Ciesielczuka - Pompa Nr 1 4 655,00 

14 
Pompa AS0530.125-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Ciesielczuka - Pompa Nr 2 4 655,00 

15 
Pompa AS0530.125-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Batalionów Chłopskich 4 655,00 

16 
Pompa AS0630.160-S13/4 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (most) - Pompa Nr 1 5 272,50 

17 
Pompa AS0630.160-S13/4 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (most) - Pompa Nr 2 5 272,50 

18 
Pompa AS0630.186-S13/4 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (cegielnia) - Pompa Nr 1 5 272,50 

19 
Pompa AS0630.186-S13/4 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (cegielnia) - Pompa Nr 2 5 272,50 

20 
Pompa AS0631.142-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Żeromskiego (skrzyżowanie z Wesołą) 4 845,00 

21 
Pompa AS0631.142-S17/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Wodnej 4 845,00 

22 
Pompa AS0631.151-S30/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Ceglanej. Pompa nr 1 5 538,50 

23 
Pompa AS0631.151-S30/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Ceglanej. Pompa nr 2 5 538,50 

24 
Pompa AS0631.151-S30/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej. Pompa nr 1 5 538,50 

25 
Pompa AS0631.151-S30/2 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej. Pompa nr 2 5 538,50 

26 
Pompa AS0830.205-S22/4 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Nowej (więzienie). Pompa nr 1 5 747,50 

27 
Pompa AS0830.205-S22/4 z czujnikiem wilgotności i temperatury. 
Przepompownia ścieków przy ul. Nowej (więzienie). Pompa nr 2 5 747,50 

suma 260 034,00 

RAZEM I-VI 2021R. 675 377,98 
 

 

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. 

Realizacja celów będzie możliwa 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.  
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 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 Spółki, 

planowanych działań i inwestycji.  

Zarząd Spółki w okresie pandemii choroby COVID-19 nie odnotował znaczącego 

wpływu na sprzedaż swoich usług (pomimo wystąpienia znacznej ilości zachorowań oraz 

osób skierowanych na kwarantannę – szczególnie w Zakładzie Oczyszczania Ścieków), 

świadczenie wszystkich usług realizowane było dla mieszkańców bez zakłóceń.  

Zauważalny jest jednak wpływ na łańcuch dostaw jednostki (występują opóźnienia  

w realizacji zamówień), nastąpił znaczny wzrost cen usług na rynku zarówno lokalnym, 

jaki i krajowym, nastąpił znaczny wzrost cen paliw. 

Trudniej jest wyłonić Wykonawcę dla planowanych inwestycji, postępowania  

w ramach zamówień ogłaszane są średnio dwu, trzykrotnie 

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. 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, 

Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. 

Małgorzata Bocheńska  

 

 

 

Załączniki – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 


