
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o. o. w Ożarowie
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI 
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

opracował : Jarosław Pastuszka

Ożarów, dnia 29.02.2016r.



I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Informacje ogólne
W oparciu o uchwałę:

1. zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z 
dnia 12 lutego 2013 roku – w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów :
- Aktem Notarialnym Repetytorium "A" Numer 2358/2013 z dnia 27.03 
2013  roku,  została  zawiązana  spółka  pod  firmą:  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Ożarowie przy ulicy Partyzantów 13. 

2. zgodnie z uchwałą Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 
19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/208/2013 z 
dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów:
– Aktem  Notarialnym  Repetytorium  "A"  Numer  4686/2013  z  dnia 

3.07.2013  roku  zmieniono  brzmienie  §1  pkt  7.1  i  pkt  7.2  Aktu 
założycielskiego spółki.

Firma  została  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod 
numerem  KRS:  0000468694  w  Sądzie  Rejonowym  w  Kielcach  na 
posiedzeniu w dniu 3.07.2013 roku
3. zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z 

dnia  17  września  2013  roku  w  sprawie:  podwyższenia  kapitału 
zakładowego spółki

– Aktem  Notarialnym  repetytorium  „A”  Numer  2673/2013  z  dnia 
25.09.2013  roku  zmieniono  pkt  6.1  Aktu  Założycielskiego  Spółki, 
dotyczący wysokości kapitału zakładowego

4.  zgodnie z uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z 
dnia  23  listopada  2015  roku  w  sprawie:  podwyższenia  kapitału 
zakładowego spółki

           -   Aktem Notarialnym repetytorium „A” Nr 3079/2015 z dnia 23.11.2015 
    ponownie zmieniono pkt 6.1 Aktu Założycielskiego Spółki dotyczący
    wysokości kapitału zakładowego

Podstawowym przedmiotem działalności  spółki  jest  zbieranie  odpadów 
innych niż niebezpieczne o PKD 3811Z

1.2 Kapitał zakładowy.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 5/2015 zapisaną 

Aktem Notarialnym repetytorium „A” Nr 3079/2015 z dnia 23.11.2015 podjęło 
decyzję  o  podwyższeniu  Kapitału  zakładowego  Spółki.  Obecnie  wynosi  on 
165.000,00 zł i dzieli się na 33 równe i niepodzielne udziały o wartości 5000,00 
zł  każdy. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w całości  wkładem pieniężnym. 
Dokonana zmiana w wymaganym terminie została zgłoszona do KRS i zapisana 
Postanowieniem Sądu  Rejonowego  w  Kielcach,  X  Wydziału  Gospodarczego 



KRS w dn. 11.02.2016r. Sprawozdanie Finansowe za 2015 r nie obejmuje tej 
zmiany,  gdyż  na  dzień  31  grudnia  2015r  w  KRS  nie  odnotowano  jeszcze 
zmiany. 

1.3 Zarząd i Rada Nadzorcza
Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Ożarowa.
Zarząd  Spółki  jest  jednoosobowy  –  składa  się  z  Prezesa  Zarządu, 

powoływanego  i  odwoływanego  przez  Radę  Nadzorczą.  Funkcję  Prezesa 
Zarządu sprawuje Jarosław Pastuszka

Stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:

– Anna Stoltz – przewodnicząca
– Witold Ciepliński – członek
– Andrzej Sarek – członek

II CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Podstawowym  zadaniem  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  – 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Ożarowie  jest 
świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych. 

Spółka dysponuje następującym taborem samochodowym:
– DAF – Śmieciarka z żurawiem HDS i funkcją kompaktującą
– DAF -FALF śmieciarka z funkcją kompaktującą 
– Scania P-94 śmieciarka z funkcją kompaktującą
– MAN z HDS do selektywnej zbiórki odpadów 
– IVECO DAILY pojazd do odbierania opadów segregowanych bez funkcji 

kompaktującej
– Ciągnik siodłowy DAF
– Naczepa ciężarowa
– Volkswagen transporter T4

Pojazd DAF śmieciarka z  żurawiem HDS stanowi własność  Spółki pozostałe, 
pojazdy dzierżawione są od ZGKiM w Ożarowie.

Na potrzeby administracyjne spółka wynajmuje od Gminy Ożarów trzy 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 31,59m2, w budynku przy ul. Partyzantów 
13, gdzie ma swoją siedzibę również ZGKiM w Ożarowie. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnienie było następujące:
– Zarząd: 1 osoba (1 etat)
– Pracownicy administracji – 2 osoby (1 i  1/2 etatu)
– Pracownicy na stanowiskach robotniczych – 7 osób (7 etatów). 

W minionym roku w ramach umowy z dnia 1 stycznia 2014 r., Spółka 
świadczyła usługę odbioru zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich 
nieruchomości  w  obrębie  gminy  oraz  usługę  transportu  tych  odpadów  do 
Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  w  Janczycach, 



gm.  Baćkowice.  Ponadto  świadczyliśmy  odbiór  i  transport  selektywnie 
zebranych  odpadów z  tego  samego  obszaru.  Również  w  ramach  tej  umowy 
opróżniane były kosze uliczne i przystankowe na terenie Ożarowa i całej gminy. 
Dwa  razy  do  roku  wiosną  i  jesienią  organizowaliśmy  zbiórkę  odpadów 
wielkogabarytowych. W ubiegłym roku jak zwykle  w wyznaczonych dniach 
marca i  października  mieszkańcy gminy mieli możliwość wystawienia przed 
swoją  posesję  starych  mebli,  telewizorów,  sprzętu  AGD itp.  odpadów.  Poza 
wyznaczonymi  terminami,  praktycznie  przez  cały  rok  każdy  z  mieszkańców 
miał  możliwość  na  własny  koszt  dostarczenia  do  nas  odpadów 
wielkogabarytowych, a odpady te przyjmowane były nieodpłatnie. Jeśli ktoś nie 
dysponował własnym transportem  mógł również skorzystać z usług Spółki, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu i za dodatkową opłatą. 
   Na terenie zakładu prowadzimy także punkt selektywnej zbiórki  odpadów 
komunalnych (PSZOK). W punkcie tym również nieodpłatnie przyjmowaliśmy 
dostarczone  przez  mieszkańców  odpady.  Niektóre  z  nich  takie  jak  popiół  z 
palenisk  domowych,  drobny  gruz  z  remontów mieszkań  czy  odpady  zielone 
mieszkańcy  mogą  dostarczać  praktycznie  o  każdej  porze.  W  tym  celu 
wyznaczyliśmy  miejsce i udostępniliśmy boksy przed bramą zakładu. 

W  ubiegłym  roku  w  ramach  rewitalizacji  osiedla  „Wzgórze”  Gmina 
Ożarów zamontowała nowego rodzaju pół podziemne  pojemniki na odpady. W 
związku z tym Spółka musiała zakupić specjalistyczny pojazd do obsługi tego 
rodzaju  pojemników.  Realizacja  zadania  okazała  się  możliwa  dzięki 
podwyższeniu  kapitału  zakładowego  Spółki  przez  jej  właściciela  Gminę 
Ożarów.  Spółka w listopadzie 2015 r. zakupiła używany samochód marki DAF 
z  żurawiem  umożliwiającym  opróżnianie  pojemników  pół  podziemnych. 
Pojazd znakomicie pełni swoją funkcje i spełnia nasze oczekiwania. 

Spółka  do  swojej  działalności  oprócz  własnego,  wykorzystuje  również 
sprzęt  i  samochody  dzierżawione od ZGKiM w Ożarowie.   Przez  cały  czas 
staramy się utrzymać wszystkie pojazdy w dobrym stanie technicznym. W miarę 
możliwości  finansowych  na  bieżąco  staramy  się  przeprowadzać  niezbędne 
remonty i obsługę techniczną.

W okresie od 2 stycznia  do 31 grudnia 2015 r z terenu gminy Ożarów 
spółka zebrała i wywiozła 1396,3 tony zmieszanych odpadów komunalnych. 
Ponadto:

– 158,95 ton tworzyw sztucznych,
– 151,82 ton szkła
– 41,4 ton papieru i tektury
– 8,403 tony elektrośmieci
– 6,9 ton zużytych opon 

Osiągnięto  wymagane  przez Ministra  Środowiska  roczne  poziomy 
odzysku i recyklingu 

Odpady  zawsze  wywożone  były  regularnie  w  oparciu  o  ustalone 



harmonogramy.

Na dzień 31 grudnia 2015r Spółka nie posiadała zaległych zobowiązań 
wobec Budżetu Państwa i  jednostek  samorządu terytorialnego.  Nie  posiadała 
również żadnych zobowiązań wobec banków i innych wierzycieli.

Z tytułu prowadzenia działalności na koniec roku osiągnięto sprzedaż na 
poziomie  569687,83  zł.  Koszty  działalności,  to  563594,82  zł.  Po  odliczeniu 
zobowiązań  podatkowych,  spółka   wypracowała  zysk  netto  w  wysokości 
4415,01 zł.  Całość zysku zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał  zapasowy 
Spółki. 

 III PERSPEKTYWY ROZWOJU
W  2016r.  planujemy  gruntowny  remont  naczepy,  którą  obecnie 

transportujemy  odpady  do składowiska w Janczycach.  Remont tego pojazdu 
planowany był już na rok ubiegły, ale ze względów finansowych nie mógł być 
zrealizowany. 

Prawdopodobnie w najbliższym czasie pojawią się nowe możliwości w 
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  województwa 
świętokrzyskiego.  Chcielibyśmy  w ramach  nowego  RPO przy  współpracy  z 
Gminą  Ożarów  przystąpić  do  realizacji  budowy  nowoczesnego  Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  Aby realizować te i na 
bieżąco pojawiające się inne  zadania, Spółka musi poszukiwać nowych źródeł 
finansowania. Będziemy starać się rozszerzyć zakres usług świadczonych przez 
firmę,  poszukiwać  nowych  stosownych  funduszy  Unii  Europejskiej  oraz 
zwiększać ilość odzyskiwanych surowców wtórnych.


