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I. Wstęp 

 

PODSTAWA: 

 

• Art. 7 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; 

• Art. 3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej; 

• ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA NR 345/2017 Z DNIA 24.01.2017 R. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU 

ZADANIOWEGO DS. OPRACOWANIA ANALIZY FORMUŁY REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUGI W 

ZAKRESIE SPRZĄTANIA NA BIEŻĄCO (ZAMIATANIE, ODŚNIEŻANIE I USUWANIE GOŁOLEDZI) TERENÓW, NA KTÓRYCH 

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CIĄŻY NA GMINIE MIEJSKIEJ GIŻYCKO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH I 

POWIATOWYCH W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM MIASTA GIŻYCKA; 

 

Przedmiot: 

Usługi obejmujące przedmiot niniejszej analizy obejmują: 

- całoroczne utrzymanie porządku i czystości na terenie dróg i ciągów pieszych w Giżycku 
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Stan faktyczny 

 

Zadanie w zakresie całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Giżycka należy do zadań o strategicznym 

znaczeniu mieszczących się w katalogu obligatoryjnych zadań własnych gminy. W Gminie Miejskiej Giżycko od wielu lat zadanie 

w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach realizowane jest jako usługa zlecana w trybie konkurencyjnym (PZP) 

podmiotom zewnętrznym. Wady i ryzyka  takiej formuły ujawnione w trakcie jej realizacji dały asumpt do opracowania 

niniejszej analizy. Dotychczasowa metoda, w założeniu oparta na walorach rynkowych skutkowała powstaniem ryzyk 

polegających na niskiej jakości wykonywanych usług i jednocześnie stosunkowo małej możliwości wpływu JST na przebieg 

wykonywania umowy.  

 

Zdiagnozowanymi przyczynami takiego stanu rzeczy były m.in.: 

- rozbieżność celów jakie stawia sobie JST i przedsiębiorca przy wykonaniu umowy cywilnej; zamysłem zamawiającego jest 

zawsze sprawne i rzetelne wykonanie usługi a przedsiębiorcy osiągnięcie największego zysku, co wynika z natury prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

- stosowany mechanizm kar umownych był możliwy do zastosowania dopiero po zaistnieniu wady wykonania umowy,                          

co z punktu widzenia mieszkańców miasta powoduje niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach 

miejskich w okresie zimowym lub widoczne zaniedbania w okresie letnim. 
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-niedostosowanie zapisów umowy do zmiennych warunków realizacji usługi (niezależnie od ilości i jakości zapisów w umowie, 

każda ze stron może jej nie wykonać z wielu powodów). 

 

Cel 

Zapewnienie akceptowalnych standardów bezpieczeństwa i porządku na drogach i chodnikach miejskich w okresie zimowym 

oraz eliminacja zaniedbań w zakresie utrzymania czystości w okresie letnim. 

 

Niniejsze opracowanie ma charakter ogólnej, wstępnej oceny problematyki i stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz. Z uwagi 

na zmienność czynników, ograniczoną liczbę danych (szczególnie z punktu widzenia wykonawcy), jak również wielość 

możliwych formę organizacji wykonania usługi i jej standardu niniejszy materiał nie może być traktowany jako ostateczny. 
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II. DANE WYJŚCIOWE DO ANALIZY: 
 

 
 
Zakres rzeczowy zadania. 
 

Całoroczne:   

 oczyszczanie nawierzchni , 

 zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z terenów objętych umową, 

 opróżnianie śmietniczek przyulicznych, wymiana worków na odpady w śmietniczkach i wywóz odpadów  na składowisko 

o uregulowanym stanie prawnym,   

 gromadzenie informacji o złym stanie śmietniczek (tj.: braki wkładów, uszkodzenia  śmietniczek), 

 zbieranie i pozbywanie się błota oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości 

w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity –                

Dz. U. z 2016 r., poz. 250 – ze zmianami),   

 sprzątanie jezdni po wypadkach i kolizjach,  

 transport i przekazywanie do utylizacji na składowisku o uregulowanym stanie prawnych, odpadów komunalnych. 
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w okresie zimowym:  

 utrzymanie w standardzie 2 ZUD: 

- wybranych odcinków jezdni dróg na terenie Giżycka,   

- wybranych odcinków chodników i ścieżek rowerowych, 

- wybranych ciągów pieszych,  

- nawierzchni zatok przystanków komunikacyjnych,  

 utrzymanie w standardzie 3 ZUD:  

- wybranych odcinków jezdni dróg na terenie Giżycka, 

- wybranych odcinków jezdni dróg gminnych,  

- wybranych odcinków chodników i ścieżek rowerowych, 

- nawierzchni zatok przystanków komunikacyjnych,  

 utrzymanie w standardzie 4 ZUD: 

- chodników, traktów pieszych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i alejek parkowych,  

- nawierzchni kładki nad kanałem,  

- parkingów i zatok postojowych przyległych do jezdni w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych,  

- wybranych odcinków jezdni dróg gminnych, powiatowych oraz dróg wewnętrznych,   
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- zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 

nieruchomości (w tym piasku „pozimowego”) w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 250 – ze zmianami),     

- załadunek i wywóz samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km śniegu i lodu z chodników i jezdni                                

na odcinkach ulic (lub terenów) w tym uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, każdorazowo                          

w porozumieniu z Zamawiającym, co do terminu; zakresu wywozu; miejsca składowania wywiezionego śniegu i lodu,  

- przemieszczanie ładowarkami pryzm śniegu i lodu z jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz nawierzchni zatok 

przystanków komunikacyjnych (na odległość do 20 m), ze złożeniem w hałdy w miejscach gdzie składowanie śniegu nie 

miałoby wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w porozumieniu z Zamawiającym, co do miejsca składowania 

przemieszczonego śniegu i lodu, 

- sukcesywne usuwanie piasku użytego do likwidacji śliskości, usuwanie z rusztów kratek ściekowych lodu i śniegu 

powodujących ograniczenie w szybkim odprowadzeniu do systemu kanalizacji deszczowej wody w okresach roztopów,   

- wywożenie na składowisko odpadów komunalnych o uregulowanym stanie prawnym zmiotek i innych odpadów 

powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym usuwanie odpadów wskazanych przez Zamawiającego, 
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w okresie wiosenno – letnio – jesiennym:  

- ostateczne usunięcie zebranego piasku „pozimowego” w terminie do 15 kwietnia każdego roku, 

- wywożenie na składowisko odpadów komunalnych o uregulowanym stanie prawnym zmiotek i innych odpadów 

powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym usuwanie odpadów wskazanych przez Zamawiającego, 

- polewanie jezdni (z wykazu do utrzymywania w standardzie 2) w okresach wzmożonych upałów utrzymujących się dłużej 

niż trzy dni,  

- usuwanie „zieleni” wyrastającej w nawierzchniach: jezdni, chodników, traktów pieszych, ciągów pieszych, ścieżek 

rowerowych, alejek parkowych, nawierzchni placów i parkingów, nawierzchni zatok przystanków komunikacyjnych,  

- mycie wyszczególnionych chodników na pow. około 2.000 m2 z odchodów ptasich, spadzi z drzew (plac Grunwaldzki; 

ul. Pocztowa; ul. Nadbrzeżna) oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego, 

- mycie nawierzchni kładki nad kanałem – utrzymywanej w standardzie 4 – nie rzadziej niż 1 raz / 3 m-ce, 

- usuwanie z jezdni, chodników, traktów pieszych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, alejek parkowych,  

nawierzchni placów i parkingów liści i owoców (kasztany, „rajskie jabłka”) drzew rosnących w pobliżu, 

- usuwanie z rusztów kratek ściekowych naniesionych liści i innych zanieczyszczeń powodujących ograniczenie  w szybkim 

odprowadzeniu wody do systemu kanalizacji deszczowej,   
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2. Dane dotyczące potencjału technicznego niezbędnego do realizacji usługi. 
 
 

Wyjściowe założenie do oceny niezbędnego potencjału technicznego do realizacji usługi stanowił opis wymagań określonych 

w SIWZ, jak również wykaz składników majątkowych służących do realizacji usługi, uzyskanych przez Gminę Miejską Giżycko 

od ZUK sp. z o.o. w procesie likwidacji Spółki.  

Uwzględniając opis wymagań dla celów realizacji usługi określony w SIWZ oraz zestawienie składników majątkowych                          

ZUK sp. z o.o. w likwidacji ustalono, że niezbędny potencjał techniczny winien obejmować następujące składniki majątkowe: 
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Lp. Nazwa sprzętu Ilość 
 

Uwagi 

 Zamiatarki uliczne samojezdne 

1 pojemność zbiornika 5 m³ 2  
2 pojemność zbiornika 1,2 m³ wraz z 

osprzętem 
1 Zamiatarka lub pługopiaskarka – 

wymienny osprzęt 

3 pojemność zbiornika 1,2 m³ 1  

 Pługopiaskarki 
1 Duża, z zasobnikiem pow. 5000 kg piasku 2  

3 Miniciągnik + piaskarka 150 kg + minipług 2  

 Ładowarki 
1 pojemność łyżki 1,1 m³ 1  

2  pojemność łyżki 3,4 m³ 1 Wynajmowana w razie potrzeby 

 Pługi ciągnikowe 
1 Ciągnik rolniczy MTZ 320 A -Pronar 3  

 Piaskarko-posypywarki 
1 Piaskarko-posypywarka 2  

4 Posypywarka 1  

 Polewaczki 
1 Mercedes Atego 1215 K 1  

 Samochody 
1 osobowy 1  

2 transportowo-osobowy 1  

3 Samochód samowyładowczy do 15 t 1 Wynajmowany w razie potrzeby 
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3. Potencjalne formy organizacyjne realizacji zadania1 
 
Formy działalności: 
 
JST uczestniczą w przedsięwzięciach gospodarczych w różnych formach: jako bezpośredni kontrahenci podmiotów 

gospodarczych powiązani za pomocą umów, jako kreatorzy warunków prowadzenia gospodarki komunalnej (tak to miało 

miejsce w ostatnich latach w Gminie Miejskiej Giżycko), jak również jako zarządzający i właściciele podmiotów gospodarczych. 

JST różnią się pomiędzy sobą wielkością, jak i zasobnością w środki finansowe. Wady i zalety poszczególnych form 

organizacyjno-prawnych prowadzenia gospodarki komunalnej przez JST są trudne do jednoznacznego określenia. Wybór 

najkorzystniejszych form zależy od lokalnej sytuacji i stanowi ważny element polityki gospodarczej władz samorządowych.  

Działania władz samorządowych powinny zatem skupić się na poszukiwaniu takich rozwiązań, które zapewniłby świadczenie 

usług komunalnych na właściwym poziomie, jak i wzmocniły przedsiębiorstwa lokalne, nie naruszając jednocześnie równowagi 

na rynku.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować swoje zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości: samodzielnie, 

jako jednostki organizacyjne finansów publicznych, w postaci zakładów budżetowych, za pośrednictwem spółek prawa 

handlowego bądź wykorzystując cywilnoprawne formy realizacji zadań gospodarczych.  

                                                           
1 Na podstawie: Gospodarka Komunalna – polski model. Kancelaria Senatu.  Biuro analiz i dokumentacji, Warszawa 2012 oraz Formy organizacyjno-prawne gospodarki 
komunalnej. Gabriela Fursewicz. Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Sulechów 2010. 
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W tym ostatnim przypadku jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać zadania w drodze umowy cywilnoprawnej 

osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Przy zawieraniu 

tych umów muszą być uwzględnione m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Reasumując JST prowadzą gospodarkę komunalną głównie w formie: 

 
1. Jednostek budżetowych 
 
Jednostkami sektora finansów publicznych są głównie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. O ich utworzeniu, 

przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną, łączeniu oraz likwidacji, decydują organy stanowiące JST. Podmioty te 

funkcjonują zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Ich cechą 

wspólną jest brak osobowości prawnej, co w znacznym stopniu ogranicza zakres odpowiedzialności za podejmowane przez 

nie działania.   

Jednostki budżetowe to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio 

z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio: dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym. Prawo 

tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji państwowych jednostek budżetowych mają ministrowie, kierownicy urzędów 
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centralnych, wojewodowie oraz organy wskazane w ustawach. To samo uprawnienie w przypadku gminnych, powiatowych 

lub wojewódzkich jednostek budżetowych mają organy stanowiące samorządu.   

 
 
 
 
 
2. Zakładu budżetowego 
 
Zakład budżetowy to wyodrębniona organizacyjnie jednostka sektora finansów publicznych, prowadząca działalność 

gospodarczą na zasadzie odpłatności i pokrywająca koszty tej działalności z własnych przychodów. Zakład budżetowy pomimo 

odrębności finansowej jest ściśle związany z budżetem JST, ponieważ wszystkie swoje nadwyżki przychodów nad kosztami są 

odprowadzane do budżetu JST, zaś niedobór jest pokrywany dotacjami z budżetu. Zakład budżetowy może otrzymywać:  

 

• dotacje przedmiotowe, 

• dotacje podmiotowe, 

• dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji 

• nowo tworzony zakład może otrzymać jednorazowe dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. 

 

Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych.  
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3.  Kapitałowe spółki prawa handlowego:  
 
Gospodarka komunalna wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie 

zakładu budżetowego. W pewnych wypadkach wykonywanie takiej działalności można powierzyć spółce prawa handlowego.  

Przepis art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej doprecyzowuje, że JST mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. W dwóch 

ostatnich typach spółek samorządy nie mogą jednak uczestniczyć na prawach komplementariusza.  

Gmina może tworzyć spółki lub przystępować do nich w następujących przypadkach:  

1) jeśli łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,  

b) występujące w gminie bezrobocie wpływa ujemnie w znacznym stopniu na poziom życia wspólnoty samorządowej, a 

zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji 

gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.  

2) jeżeli zbycie składnika mienia komunalnego, mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki, albo też 

rozporządzanie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową,  
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3) gdy gmina posiada akcje lub udziały spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniami oraz działalnością 

doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla 

rozwoju gminy.  

Specyfika spółek prawa handlowego z udziałem JST:  

• burmistrz pełni funkcję zgromadzenia wspólników w spółce ze 100% udziałem gminy, 

• obowiązkowa rada nadzorcza, 

• rada nadzorcza powołuje i odwołuje zarząd spółki, 

• członkowie rady nadzorczej reprezentujący JST. muszą mieć zdany egzamin przed MSP, 

• radni nie mogą być członkami rady nadzorczej, burmistrz może być członkiem, jeżeli zostanie wyznaczony, 

• komisja wewnętrzna rady nie może bezpośrednio kontrolować spółki z udziałem gminy. 

Z jednej strony przepisy wyrażają zasady braku aktywności komercyjnej gmin oraz nie konkurowania gminy z własnymi 

mieszkańcami na polach działalności gospodarczej. Z drugiej zaś zezwalają gminie na prowadzenie takiej działalności w 

sytuacjach szczególnych, w sferach lub w dziedzinie ważnej dla rozwoju gminy i miasta.  

Spółki z udziałem JST w Polsce to w zdecydowanej większości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka taka może być 

utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.  

Większość spółek gminnych to spółki jednoosobowe. Źródłem stosunku takiej spółki jest umowa spółki poprzedzona stosowną 

uchwałą rady gminy. Spółka jest osobą prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli 100 proc. 

udziałów należy do gminy, jest to samorządowa osoba prawna. Organami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są:  
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• zgromadzenie wspólników, 

• rada nadzorcza, 

• zarząd spółki. 

Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki. Do jego głównych kompetencji należy:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,  

b) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty,  

c) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,  

d) podejmowanie uchwał o zmianie umowy spółki, podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego.  

Funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce gminy pełni wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  

W spółkach z udziałem gmin rada nadzorcza występuje obowiązkowo. Głównym celem jej działania jest sprawowanie nadzoru 

nad wszystkimi sferami działalności spółki. Do obowiązków rady nadzorczej należy w szczególności:  

• ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za ubiegły rok, 

• ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 

• powoływanie lub odwoływanie członków zarządu. 

Członkami rad nadzorczych nie mogą być: członek zarządu, prokurent, likwidator, główny księgowy, radca prawny lub adwokat. 

W spółkach z udziałem gmin w radach nadzorczych nie mogą zasiadać radni danej gminy. Natomiast wójtowie, burmistrzowie 
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lub prezydenci, sekretarze gmin, skarbnicy mogą być członkami rad nadzorczych spółek komunalnych, o ile zostali wyznaczeni 

jako reprezentanci gmin.  

Członkowie rad nadzorczych reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które 

złożyły egzamin przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa. Nie dotyczy to zasiadających w radzie nadzorczej pracowników 

wybranych przez załogę.  

Do kompetencji zarządu spółki należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki. Zarząd prowadzi sprawy spółki i 

reprezentuje ją na zewnątrz.  

Członek zarządu spółki z udziałem gminy jest powoływany i odwoływany uchwałą rady nadzorczej. Członka zarządu można 

odwołać w każdym czasie, co nie pozbawia go roszczeń wynikających ze stosunku pracy.  

Zarząd może powołać jednomyślnie prokurenta. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.  

Spółki jako przedsiębiorcy podlegają kontrolom o charakterze skarbowym, sanitarnym, środowiskowym itp. Jednoosobowe 

spółki komunalne dodatkowo mogą być kontrolowane przez NIK i RIO.  

Kontrola NIK może być prowadzona pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Kontrola RIO obejmuje gospodarkę 

finansową (w tym realizację zobowiązań podatkowych) oraz zamówienia publiczne, na podstawie zgodności z prawem i 

zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje działalność organu wykonawczego oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych - w tym celu powołuje komisję rewizyjną.  

 



19 | S t r o n a  
 

 
3.1  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
 
Forma organizacyjna właściwa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje najszersze zastosowanie przy organizacji 

małych i średnich wielkości przedsięwzięć gospodarczych, co czyni tę formę szczególnie atrakcyjną dla działalności JST.  

        
3.2  Spółki akcyjne  
 
Konstrukcja spółki akcyjnej najbardziej odpowiada działalności w większych rozmiarach, wymagających znacznych nakładów 

finansowych. Proces jej tworzenia jest bardziej złożony niż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego też spółek 

akcyjnych z udziałem JST jest znacznie mniej niż spółek z o.o.  

Spółki akcyjne z udziałem kapitału JST, działają głównie w działach gospodarki zajmującej się pozostałymi usługami 

komunalnymi, wodociągami i kanalizacją, dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej. W znacznej liczbie występują również 

w grupie podmiotów działających poza sferą użyteczności publicznej.  

Zauważalne jest, iż jeżeli JST decydują się już na formę spółki akcyjnej, jako formy dostosowanej do działalności w większości 

przypadków decydują się na tworzenie spółek akcyjnych z udziałem osób trzecich. 
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III. Wybrane warianty organizacyjne realizacji zadania utrzymania czystości ulic (analiza SWOT) wraz z rekomendacją 
 

WARIANTY REALIZACJI ZADANIA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ULIC 
Opracowanie wstępne 

 

Lp. Wariant Zalety Wady Uwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zlecenie podmiotowi 
zewnętrznemu w trybie 

przetargowym 
 

 
 
 
 

1. Potencjalnie najtańszy zgodnie z 
założeniem „rynkowej wyceny usługi” 
2. Zapewniający dostępną na rynku, 
powtarzalną „ofertę realizacji usługi” 
przez przedsiębiorców w trybie 
konkurencyjnym, związaną z ubieganiem 
się o zamówienie. 
3. Zakładający przeniesienie związanych z 
wykonaniem usługi - ryzyk osobowych  
i rzeczowych (np. zapewnienie i 
utrzymanie wymaganego sprzętu, jego 
awaryjność itp.) na podmiot zewnętrzny.  
4. Umożliwiający modyfikację zakresu 
usługi (w kolejnym przetargu) w zależności 
od doświadczeń w poprzednich okresach 
umownych. 
5. Modyfikacja zakresu i warunków usługi 
nie wywołuje bezpośrednich skutków 
osobowych i rzeczowych dla 
Zamawiającego 
   

1. Ryzyko nieprzystąpienia do przetargu przez 
żadnego z oferentów i braku zabezpieczenia 
realizacji zadania (usługi). 
2. Ryzyko wyboru w PZP podmiotu faktycznie 
nieprzygotowanego do realizacji zadania 
(powołanie się na potencjał innych podmiotów). 
3. Trudności w określeniu standardu w relacji do 
ceny i ryzyka zmiennych warunków pogodowych. 
4. Ryzyko sporów dotyczących realizacji 
postanowień umowy mające bezpośredni wpływ 
na standard wykonywania usługi. 
5. Ryzyko przyjęcia przez wykonawcę 
minimalistycznego wariantu realizacji 
poszczególnych postanowień umowy. 
5. Wariant implikujący ryzyko niewłaściwego 
wykonania zadania przez oferenta i następnie w 
szczególności zwiększone ryzyko nieskutecznego 
egzekwowania działań naprawczych. 
5. Ryzyko ograniczonej możliwości zmiany 
podmiotu realizującego usługę w czasie umowy w 
przypadku niewłaściwego jej wykonywania (np. 
rozwiązanie umowy w okresie wymagającym 
największego zaangażowania w jej realizację np. z 
uwagi na obfite opady śniegu i konieczność 
wyboru zgodnie z PZP innego podmiotu)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wariant 
aktualnie 

realizowany 
więc pełna 
możliwość 

diagnozy jego 
potencjału i 
ograniczeń 
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5. Brak bezpośredniego, doraźnego wpływu na 
standard wykonywania usługi (ewentualne 
trudności w opisaniu w umowie) 

 
 
 
 
 
 

2. 

 
 

Zlecenie podmiotowi 
zewnętrznemu w trybie 

przetargowym, z 
jednoczesnym 

utrzymywaniem 
możliwości awaryjnej 
interwencji WGK lub 

zarządzania 
kryzysowego 

 

 
 
 
 
1. Analogiczne jak w przypadku wariantu 1 
z wyjątkiem ekonomii rozwiązania. 
2. Możliwość doraźnej interwencji w 
sytuacji niewłaściwego wykonania zadania 
przez wykonawcę 

 
1. Poniesienie wydatków na sprzęt i gotowość, w 
sytuacji gdy może nie być to w ogóle 
wykorzystanie 
2. Składowanie i amortyzacja sprzętu 
użytkowanego wyjątkowo 
3. Trudności koordynacyjne w utrzymywaniu w 
gotowości szczególnie osób przewidzianych do 
wykonania zadania 
4. Wprost dodatkowe koszty realizacji zadania w 
wysokości odpowiadającej organizacji wariantu 
awaryjnego. 
5. Brak bazy do przechowywania sprzętu. 
 

 
W odniesieniu 
do spółki 
wariant nie 
analizowany,  
również 
wymagałby 
przyjęcia  
założenia 
płacenia za 
gotowość do 
świadczenia 
usług 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utworzenie spółki 
celowej  

 

 
 
1. Możliwość pośredniego wpływu na 
sposób realizacji zadania przez Spółkę 
(wyposażenie w kapitał na sprzęt, zasoby 
ludzkie itp.) 
2. Bezpośredni wpływ na koszt realizacji 
zadania (wynik obliczeń kosztów do 
założonego standardu) 
3. Dwojaki nadzór nad realizacją zadania: 
z umowy w oparciu o zamówienie in 
house, z nadzoru nad spółką z ksh 
4. Bardziej elastyczny w odniesieniu do 
wariantu 1 wpływ na modyfikację zakresu 
realizacji usługi w okresie jej realizacji 

 
1. Ograniczenie segmentu rynku, a tym samym 
portfela zamówień dostępnego dla 
przedsiębiorców, w szczególności lokalnych. 
2. Prawdopodobny, znaczący wzrost kosztów 
wykonania usługi stanowiący naturalną 
konsekwencję przejęcia wykonywania zadań przez 
„podmiot publiczny” (stała kadra – 
urlopy/zastępstwa itp.). 
3. Koszty funkcjonowania obligatoryjnej w spółce 
komunalnej rady nadzorczej. 
4. Ryzyka wynikające z organizacji podmiotu - 
wyłonienia zarządu, właściwej siedziby - bazy (np. 
po ZUK-u), właściwego dobory kadry itp. 
5. Ryzyko potencjalnych konfliktów w sytuacji 
chęci podniesienia standardu usług bez 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wariant zakłada 
powołanie 
nowej spółki 
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(zmiany umowy nie podlegają tak 
znaczącym ograniczeniom). 
5. Możliwość kumulacji zadań w celu 
minimalizacji kosztów - rozszerzenie 
zakresu działalności spółki o inne zadania 
komunalne. 
6. Możliwość wliczenie kosztów zakupu 
urządzeń (sprzętu) do kosztów 
działalności spółki dla celów 
podatkowych. 
 
 

przekazania spółce dodatkowych środków na 
realizację zadania. 
6. Potencjalna zachęta do rozszerzania zakresu 
zadań w ramach zamówień in house. 
7. Wprowadzenie na lokalny rynek dodatkowego 
podmiotu, który mógłby konkurować z 
przedsiębiorcami, a posiadałby stały, pewny 
portfel zleceń. 
8. Mała elastyczność w przypadku chęci zmiany 
formuły organizacyjnej realizacji usługi (w 
praktyce małe prawdopodobieństwo możliwości 
likwidacji spółki z uwagi m.in. na czynniki 
społeczne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Jednostka 
organizacyjna GMG – 

np. Zarząd Dróg 
Miejskich lub Zarząd 
Oczyszczania Miasta 

itp. 
 

 
1. Możliwość bezpośredniego wpływu na 
sposób realizacji zadania przez jednostkę 
(wyposażenie w kapitał na sprzęt, zasoby 
ludzkie itp.) 
2. Bezpośredni wpływ na koszt realizacji 
zadania (wynik obliczeń kosztów do 
standardu). 
3. Możliwość stałej, bezpośredniej reakcji 
przy realizacji usługi (modyfikacja 
standardu) - najbardziej elastyczna w 
odniesieniu do wariantu 1 i 2 
4. Możliwość „wpięcia” realizacji usługi do 
istniejących systemów miejskich np. 
monitoring w celu podniesienia 
efektywności jej realizacji.  
5. Możliwość optymalizacji i racjonalizacji 
organizacyjnej - połączenia wszystkich 
zadań dotyczących dróg / utrzymania 

 
 
 
 
1. Ograniczenie segmentu rynku, a tym samym 
portfela zamówień dostępnego dla 
przedsiębiorców. 
2. Prawdopodobny znaczący wzrost kosztów 
wykonania usługi stanowiący naturalną 
konsekwencję przejęcia wykonywania zadań przez 
„podmiot publiczny” (stała kadra – 
urlopy/zastępstwa itp.) – ale tez i planowany 
wyższy standard  
3. Koszty i ryzyka związane z organizacją 
działalności kolejnego podmiotu – siedziba, dobór 
kadry, okres rozruchu działalności. 
4. Wtórna komunalizacja uprzednio 
skomercjalizowanego zakresu. 

 
 
 
 
 
 
 
Wariant zakłada 
utworzenie 
nowej jednostki 
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zieleni/ terenów przy 
wspólnotach/targowiska w do realizacji 
przez jeden podmiot, w tym realizacji 
przez ten podmiot  wydawania decyzji 
administracyjnych o zajęciu pasa 
drogowego, obciążania służebnościami 
dróg wewnętrznych itp.;  
6. Z uwzględnieniem pkt 5 dodatkowa 
zasadność przy założeniu przejmowania 
dróg od Powiatu Giżyckiego 
7. Eliminacja kosztów funkcjonowania 
rady nadzorczej (w odniesieniu do 
wariantu 3) 
8. Komunalizacja zadania bez tworzenia 
„przedsiębiorcy” – podmiotu prawa 
handlowego. 
9. Możliwość ograniczenia np. kosztów 
obsługi księgowej poprzez utworzenie 
centrum usług wspólnych. 
10. Czytelna bezpośrednia 
odpowiedzialność wg formuły: 
wykonuję/odpowiadam 
 

5. Ryzyko zwiększenia zakresu zadań jednostki o 
kolejne zadania o charakterze użyteczności 
publicznej i w konsekwencji dalsze ograniczanie 
rynku usług dla podmiotów komercyjnych. 
6. Mała elastyczność w przypadku chęci zmiany 
formuły organizacyjnej realizacji usługi (w 
praktyce małe prawdopodobieństwo możliwości 
likwidacji jednostki z uwagi m.in. na czynniki 
społeczne) 
 

 
 
 
 
 

5. 
 

 
 
 
 
 

Zakład budżetowy  

 
Zasadniczo jak w przypadku określonym w 
pkt 4 plus: 
1. Wynikającą z u o f.p. możliwość 
powołania zakładu budżetowego dla tego 
zakresu działalności. 
2. Większa swoboda działalności niż w 
przypadku jednostki organizacyjnej. 

Zasadniczo jak w przypadku określonym w pkt 4 
plus:  

1. Dotacje dla samorządowego zakładu 
budżetowego nie mogą przekroczyć 50% 
kosztów jego działalności więc zakład 
musiałby prowadzić działalność 
komercyjną znacznych rozmiarów w 
pozostałym zakresie 

2. Brak w zasadzie innych zadań własnych 
umożliwiających zarobkowanie 

 
 
 
Z uwagi na pkt 1 
określony w 
wadach wariant 
raczej nie jest 
przewidziany do 
realizacji  
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3. Większe możliwości uzyskania na rynku 
ofert kierowanych do przedsiębiorców np. 
leasing 

3. Mniejsze możliwości rynkowe jak dla 
przedsiębiorców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włączenie zadania do 
zakresu działalności 

istniejącej spółki GMG 
lub istniejącego zakładu 

budżetowego  
 

 
1. możliwość bezpośredniego i doraźnego 
wpływu na standard wykonywania usługi 
sprzątania miasta (ulice, chodniki) oraz 
utrzymania cmentarzy (można 
zagwarantować w umowie ze Spółką 
łącznie z zastrzeżeniem umownym co do 
zmian w zakresie standardów utrzymania 
w trakcie trwania umowy) 
2. wykorzystanie do wykonywania zadania 
sprzątania miasta i utrzymania cmentarzy 
podmiotu już istniejącego, co umożliwia 
ograniczenie kosztów zarządu, które 
powstałyby w przypadku nowego 
podmiotu (zarząd, rada nadzorcza, 
księgowość, baza lokalowa itp.) 
4. struktura własnościowa PWIK sp. z o.o. 
będącej w 100% własnością GMG 
umożliwiająca powierzenie wykonywania 
przedmiotowych zadań w ramach 
zamówień in house pod warunkiem 
akceptacji rozwiązania przez Radę Miejską 
w formie uchwały 
5. kompetencje kadry zarządzającej PWIK 
sp. z o.o. – Dyrektor PWIK był wieloletnim 
Naczelnikiem GLK w Urzędzie Miejskim w 
Giżycku (kompetencje do ewentualnego 
przejęcia zadania) 
6. nieliczne przykłady powierzenia 
przedsiębiorstwom wodociągowo-

 
1. zwiększenie zakresu działalności spółki mającej 
charakter spółki specjalistycznej – celowej 
funkcjonującej w istotnym, znacznym zakresowo 
segmencie działalności zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków 
2. wymagająca szczegółowej analizy kolizja 
wynikająca z konieczności bilansowania 
działalności PWIK sp. z o.o. w zakresie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z 
„bilansowaniem się” innej dodatkowej 
działalności – problematyka „dwóch księgowości” 
3. ograniczenie segmentu rynku, a tym samym 
portfela zamówień dostępnego dla 
przedsiębiorców 
4. prawdopodobny znaczący wzrost kosztów 
wykonania usługi sprzątania miasta  
i utrzymania cmentarzy stanowiący naturalną, 
wskazywaną powszechnie konsekwencję 
przejęcia wykonywania zadań przez podmiot 
publiczny (stała kadra której należy zapewnić 
urlopy zorganizować zastępstwa pracowników 
itp.)  
5. brak informacji o obowiązujących w spółce 
regulaminach wynagradzania mających wpływ na 
ustalenie kosztów osobowych zadania i 
możliwościach ich ewentualnej zmiany (pkt f) 

 
 
 

Z uwagi na 
przedmiot 

działalności i 
strukturę nie 
rozważano 

GTBS sp. z o.o., 
PEC. Sp. z o.o. 

oraz WIK 
Aglomeracja 

(dodatkowo z 
uwagi na 
strukturę  

udziałów), w 
odniesieniu do 

zakładów 
budżetowych 
CIS z uwagi na 

pkt 1 wad 
określonych w 
odniesieniu do 
wariantu nr 5, 

analizie 
poddano wiec 

wyłącznie PWIK 
sp. z o.o. 
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kanalizacyjnym prowadzenia innych 
rodzajów działalności np. wywozu 
odpadów, m.in. historycznie Lubin, 
Wolsztyn wskazujące na faktyczną 
możliwość realizacji takiego wariantu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. w PWIK sp. z o.o. działają związki zawodowe; 
konieczność ustalenia ich charakteru 
(prawdopodobnie tylko zakładowe, a nie 
ogólnopolskie, w tym ostatnim przypadku 
zachodziłaby bowiem konieczność konsultacji 
nawet projektu uchwały rady miejskiej o 
charakterze aktu prawa miejscowego – art. 19 ust. 
2 ustawy o związkach zawodowych) 
7. brak aktualnie zasobów finansowych na 
pozyskanie sprzętu do wykonywania usługi. 
8.  wstępnie zdiagnozowany brak bazy składowej 
do przechowywania sprzętu niezbędnego do 
wykonania dodatkowej usługi 
9. ryzyko trendu przekazywania Spółce 
dodatkowych zadań komunalnych do wykonania – 
ryzyko utworzenia „superspółki” kumulującej 
kompetencje do realizacji przeważającego zakresu 
zadań komunalnych 
10. brak bezpośredniego przygotowania PWIK sp. 
z o.o. do realizacji dodatkowych zadań; 
konieczność zmian w umowie spółki, wniesienia 
środków trwałych przejętych od ZUK w formie 
aportu, konieczność zatrudniania pracowników, 
opracowania planów wykonania zadania itp. 
11. ryzyko związane z ustalaniem ceny za 
wykonanie usługi – negocjacje/szacunek 
spółki/narzucenie przez GMG? 
12. ryzyko konfliktów w sytuacji chęci 
podniesienia standardu usług bez przekazania 
spółce dodatkowych środków na realizację 
zadania; w skrajnych przypadkach można 
wyobrazić sobie sytuację zaskarżenia przez zarząd 
uchwały Zgromadzenia Wspólników nakazującej 
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zawarcie umowy/wykonanie usługi za cenę 
niekorzystną dla spółki 
13. odwrócenie outsourcingowej tendencji 
obowiązującej w spółce, która zleca część zadań 
związanych z podstawowym rodzajem działalności 
firmom zewnętrznym (np. naprawa jezdni 
związana z remontem sieci itp.) 
14. wyjątkowość takiego rozwiązania stosowana 
jedynie przez nieliczne samorządy w Polsce 
 

 

Wstępna analiza wariantów określonych w pkt 1-6 winna być dodatkowo przedmiotem krótkiego opisu.  

W odniesieniu do aktualnie realizowanego wariantu nr 1 wskazać należy na potencjalne możliwości jego modyfikacji w celu 

ograniczenia wad i ryzyk. Niewątpliwie w tym względzie podstawowe znaczenie miałyby: 

a) wydłużenie okresu realizacji zamówienia np. do 4 lat pozwalające przedsiębiorcy lepiej przygotować się do realizacji 

zadania przy pewności świadczenia usługi w wydłużonym okresie 

b) wcześniejsze rozpisywanie przetargów na realizację usługi zwiększające szanse na przystąpienie do przetargu większej 

ilości podmiotów 

c) modyfikacja i rozbudowa umowy precyzująca zarówno oczekiwania co do standardu, jak sposobu jego realizacji oraz 

konsekwencji niedopełnienia obowiązków wynikających z zapewnienia umownego standardu 

 

Wariant nr 2 wydaje się być najmniej spójnym zarówno ze względów organizacyjnych jak i ekonomicznych.  
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Wariant nr 3 - przy założeniu zwiększenia bezpośredniego wpływu przez GMG na wykonanie usługi wariant ten niesie za sobą 

ryzyko zwiększonych kosztów (wynagrodzenie rady nadzorczej) przy nieco mniejszej elastyczności w zakresie modyfikacji 

standardów w okresie realizacji zadania. 

Warianty 4 i 5 są zasadniczo zbliżone,  z zastrzeżeniem, że przy założeniu, że dotacja może być udzielona zakładowi 

budżetowemu w wymiarze do 50% kosztów jego działalności, trudno założyć osiąganie ponad 2 mln przychodów takiej 

jednostki z innej działalności. Tym samym w przypadku zamiaru zwiększenia bezpośredniego wpływu na realizację 

przedmiotowej usługi optymalnym rozwiązaniem wydaje się być jednostka organizacyjna. Potencjalnie największym ryzykiem 

w przypadku utworzenia takiej jednostki są potencjalne znaczne trudności w jej likwidacji jeśli jej działalność nie będzie 

odpowiadała przyjętym założeniom.  

Wariant nr 6 był szczegółowo analizowany w roku 2015 z uwzględnieniem przejęcia sprzętu od likwidowanego ZUK-u i 

odstąpiono wówczas od jego realizacji.  

W celu zobrazowania potencjalnych następstw finansowych wyboru wariantu nr 4 należy odnieść się do analizy sporządzonej 

dla celów oszacowania realizacji przedmiotowej usługi przez PWIK sp. z o.o. Analizę oparto na następujących założeniach:  

I. Na podstawie ustalonych dla przedsiębiorców kryteriów przetargowych oraz wykazu sprzętu posiadanego przez ZUK 

sp. z o.o. w likwidacji w momencie realizacji usługi ustalono, ze maksymalna wartość wszystkich sprzętów przy 

założeniu ich zakupu jako modeli fabrycznie nowych (21 pozycji) wynosi  - 1 998 954,75 zł  
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II. Uwzględniając możliwość korzystania przez nowo utworzony podmiot (jednostkę organizacyjną/) z opcji 

leasingowania/kredytowania założyć można przy maksymalnym okresie leasingu 72 miesiące, że roczny koszt 

związany z pozyskaniem sprzętu 358 045,68 zł (zakłada się opcję z 5% wpłatą własną – 99 947,55 zł i opcją wykupu 

5% - 99 947,55 zł). 

 

III. Uwzględniając liczbę osób zatrudnionych w ZUK sp. z o.o. (zwiększony o wskaźniki wynikające ze wzrostu minimalnej 

płacy) – 18-20 osób roczny koszt wynagrodzeń oszacować można na poziomie 1 023 491,43 zł łącznie z  kosztami 

obsługi księgowej (ewentualnie centrum usług wspólnych)  i wynagrodzenia dyrektora jednostki (zwiększenia 

wynagrodzenia). 

 

IV. Zasadnym byłoby rozważenie siedziby jednostki w przejętych od ZUK-u nieruchomościach przy ul. Suwalskiej 21 i 

ograniczenie w odniesieniu do nich władztwa CIS. 

 

V. Konieczne zapewnienie środków finansowych na dodatkowe elementy rzeczowe, np. środki utrzymania czystości 

piach, mieszanki itp. 

 

Biorąc pod rozwagę wszystkie przeanalizowane w niniejszym opracowaniu elementy Zespół rekomenduje dwa warianty 

realizacji analizowanego zadania ze wskazaniem na „jednostkę budżetową” : 
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1. W formie jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Giżycko lub  

2.  Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu w trybie przetargowym.  

 

Ad.1. Za utworzeniem nowej jednostki budżetowej przemawiają następujące argumenty: 

1. Możliwość bezpośredniego wpływu na sposób realizacji zadania przez jednostkę (wyposażenie w kapitał  na sprzęt, zasoby 

ludzkie itp.) 

2. Bezpośredni wpływ na koszt realizacji zadania (wynik obliczeń kosztów do standardu). 

3. Możliwość stałej, bezpośredniej i natychmiastowej reakcji przy realizacji usługi. 

4. Możliwość „wpięcia” realizacji usługi  do istniejących systemów miejskich np. monitoring w celu podniesienia efektywności 

jej realizacji.  

5. Możliwość optymalizacji i racjonalizacji organizacyjnej - połączenia wszystkich zadań dotyczących dróg  / utrzymania zieleni/ 

terenów przy wspólnotach/targowiska w do realizacji przez jeden podmiot, w tym realizacji przez ten podmiot  wydawania 

decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego, obciążania służebnościami dróg wewnętrznych itp.;  

8. Komunalizacja zadania bez tworzenia „przedsiębiorcy” – podmiotu prawa handlowego, co wprost wskazuje na publiczny 

charakter zadania. 

9. Możliwość ograniczenia np. kosztów obsługi księgowej poprzez utworzenie centrum usług wspólnych. 

10. Czytelna bezpośrednia odpowiedzialność wg formuły: wykonuję/odpowiadam w odniesieniu do Gminy Miejskiej Giżycko. 
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Ad.2. Za zleceniem podmiotowi zewnętrznemu przemawiają następujące argumenty: 

 

1. Potencjalnie najtańszy zgodnie z założeniem „rynkowej wyceny usługi” 

2. Przy odpowiednio rozwiniętych przedsiębiorstwach i odpowiednio dobranych parametrach umowy (czas) zapewniający 

dostępną na rynku, powtarzalną „ofertę realizacji usługi” przez przedsiębiorców w trybie konkurencyjnym, związaną z 

ubieganiem się o zamówienie. 

3. Zakładający przeniesienie związanych z wykonaniem usługi - ryzyk osobowych  

i rzeczowych (np. zapewnienie i utrzymanie wymaganego sprzętu, jego awaryjność itp.) na podmiot zewnętrzny.  

4. Modyfikacja zakresu i warunków usługi nie wywołuje bezpośrednich skutków osobowych i rzeczowych dla Zamawiającego 

5. Możliwość doraźnej interwencji w sytuacji niewłaściwego wykonania zadania przez wykonawcę 

 

Zestawienie w/w wariantów przy założeniu, że Gmina Miejska Giżycko ma być w pełni i wprost odpowiedzialna względem 

mieszkańców za standard realizacji zadania przemawia  Za rekomendacją utworzenia nowej jednostki budżetowej, która                           

w założeniu zagwarantuje realizację celu: 

 

Zapewnienie akceptowalnych standardów bezpieczeństwa i porządku na drogach i chodnikach miejskich w okresie zimowym 

oraz eliminacja zaniedbań w zakresie utrzymania czystości w okresie letnim. 
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IV. Analiza finansowa rekomendowanego wariantu organizacyjnego. 

 
Koszty utrzymania pracowników zajmujących się wyłącznie utrzymaniem czystości w mieście 

 
lp Stanowisko Okres 

zatrudnienia 
Liczba 
osób 

Wynagrodzenie Wynagrodzenie 
miesięcznie 

Wynagrodzenie 
roczne 

ZUS 
pracodawcy 
miesięcznie 

ZUS 
pracodawcy 

roczny 

Uwagi 

1 pracownik 
fizyczny 
(kobiety) 

12 miesięcy 5 3 osoby x 
2500,00 5 osób 

x 2000,00 

11 500,00 149 500,00 2 358,65 30 662,45 uwzględniono 
wynagrodzenie 
dodatkowe 
roczne 
(trzynastka) 

2 kierowcy 8 miesięcy 
(kwiecień -
listopad) 

8 3 500,00 28 000,00 252 000,00 5 742,80 51 685,20 wynagrodzenie 
dodatkowe 
(trzynastka) 

3 kierowcy 4 miesiące 
(grudzień - 

marzec) 

10 3 500,00 35 000,00 175 000,00 7 178,50 35 892,50 wynagrodzenie 
dodatkowe 
(trzynastka) 

4 nadzór 12 miesięcy 1 3 600,00 3 600,00 46 800,00 738,36 9 598,68 wynagrodzenie 
dodatkowe 
(trzynastka) 

5 nadzór 5 miesięcy  
(listopad - 
marzec) 

1 3 600,00 3 600,00 18 000,00 738,36 3 691,80   

6 razem 
   

81 700,00 641 300,00 16 756,67 131 530,63   

           Łącznie:                                                                                                                                                                                    772.830,63 zł                                                                                                       
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Wynagrodzenie kadry kierowniczej 

lp stanowisko okres 
zatrudnienia 

liczba 
osób 

wynagrodzenie 
miesięcznie 

wynagrodzenie 
roczne 

ZUS 
pracodawcy 
miesięcznie 

ZUS 
pracodawcy 
roczny 

uwagi 

1 Dyrektor 12 miesięcy 1 7 000,00 91 000,00 1 435,70 18 664,10 uwzględniono 
wynagrodzenie dodatkowe 
roczne (trzynastka) 

2 Zastępca 
Dyrektora 

12 miesięcy 1 4 500,00 58 500,00 922,95 11 998,35 wynagrodzenie dodatkowe 
(trzynastka) 

3 Główny 
księgowy 

12 miesięcy 1 4 500,00 58 500,00 922,95 11 998,35 wynagrodzenie dodatkowe 
(trzynastka) 

6 razem     16 000,00 208 000,00 3 281,60 42 660,80   

 
            Łącznie:                                                                                                                                                 250.660,80 zł 
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Pozostałe koszty związane z utrzymaniem jednostki realizującej zadanie - utrzymania czystości miasta 

 

Lp Rodzaj kosztu Miesięczne 
stałe 

Miesięczne koszty 
związane z 

uruchomieniem 
jednostki 

Roczne koszty 
stałe 

Roczne koszty stałe 
związane z 

uruchomieniem 
jednostki 

 
Uwagi 

1 Leasing 29 837,14 29 837,14 358 045,68 358 045,68 leasing planowany jest na okres 72 miesięcy 

2 Koszty 
eksploatacyjne 

1 500,00   18 000,00   materiały biurowe, itp. 

3 Ubezpieczenia 3 000,00   3 000,00     

4 Koszty mediów 2 258,00   27 096,00   woda, C.O, energia elektryczna 

5 Zużycie materiałów      92 000,00   piasek  800t, sól drogowa 200t, chlorki wapnia 
lub magnezu 20t. 
Kwota nie uwzględnia kosztów utylizacji 
odpadów – około 200 000zł. 

6 Zakup środków 
trwałych i 
wyposażenia 

  30 000,00   30 000,00 zestaw komputerowy, oprogramowanie, 
wyposażenie biura, 

7 Należności 
publicznoprawne 

        np.: opłata za korzystanie ze środowiska 
podatek od nieruchomości 

8 Koszty bhp 200,00 1 500,00 2 400,00 1 500,00 ubrania robocze, rękawice, badania lekarskie 

9 koszty utrzymania 
sprzętu 

12 500,00   150 000,00   paliwo, naprawy, konserwacje 

10 Razem 49 295,14 61 337,14 558 541,68 389 545,68  

 
           Łącznie:                                                                                                                                         1 058 719,64 zł 
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Zestawienie portfela potencjalnych zadań do przejęcia z zakresu zadań komunalnych gminy 

 

Lp Rodzaj zadania 
 

Wydatki Uwagi 

1 utrzymanie cmentarzy 511 793,20 przyjęty rok do analizy 2014 

2 utrzymanie zieleni 467 000,00 przyjęty rok do analizy 2014 

3 utrzymanie targowiska miejskiego 108 670,00 przyjęty rok do analizy 2014 

4 utrzymanie dróg 547 000,00 przyjęty rok do analizy 2014 

5 Utrzymanie czystości na terenach 
przy wspólnotach mieszkaniowych  

377.000,00 przyjęty rok do analizy 2014 

 
       Łącznie: 2.011.463,20 zł 
 

 

Uwaga! Każde przyjęcie nowego zadania do realizacji przez jednostkę wiąże się z wygenerowaniem kolejnych dodatkowych  kosztów zarówno  

wynagrodzeń ze względu na nowe zatrudnienia jak i dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. Zaznaczyć jednak należy, że łączenie zadań nie 

generuje koszów równych sumie wykonania poszczególnych zadań (optymalizacja kosztów wewnątrz jednostki).  
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V. Procedura utworzenia jednostki. 

 

Jako pierwszy etap należałoby objąć przedmiotem działalności zadanie: całorocznego utrzymania porządku i czystości na 

drogach   szacowane na kwotę minimum 2 154.357,07 zł, gwarantującą utrzymanie właściwego poziomu zatrudnienia oraz 

zakup niezbędnego sprzętu (leasing) i materiałów. 

Utworzenie nowego podmiotu stanowiłoby centralizację tożsamych zdań, co przyczyniłoby się do racjonalizacji kosztów 

(dzisiaj organizacyjnie zadanie skupione jest u różnych podmiotów), ewentualne zagospodarowanie części etatów 

pracowników obecnie realizujących przejmowane zadania MOSiR i GCK 

Siedzibą jednostki byłaby nabyta przez GMG nieruchomość po likwidowanym ZUK Sp. z o.o.                                     

W tej samej nieruchomości zlokalizowane jest Centrum Integracji Społecznej, które mogłoby współpracować z nowo powstałą 

jednostką 

Harmonogram organizacyjny: 

 Uchwała o utworzeniu jednostki  

 Wyłonienie osób zarządzających/przygotowanie dokumentów organizacyjnych (konkurs z koncepcją działalności 

organizacyjno – finansowej jednostki, 

 Wyposażenie w majątek, nabór kadry niezbędnej do realizacji zadania całorocznego utrzymania porządku i czystości na 

drogach – wrzesień 2017 – jako etap I 

 Przejęcie realizacji zadania - całorocznego utrzymania porządku i czystości na drogach – wrzesień 2017 

  Stopniowe przyjmowanie kolejnych zadań w roku 2018 adekwatnie do struktury organizacyjnej  i planowanych kosztów 
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