
Za|<ład Gospodarki Komunalnej Zał. Nr 8 do Zarządzenia Wójta
w Starej Błotnicy Nr 9/2007 z dnia 19.03.2007
26.806 Stara Błotnica

SPRAWOZDANIE
z wykonania budże tu Zakł'adu Go spodarki Komunalnej

w Starej Błotnicy na dzień3I.|2.2006 roku.

PRZYCHODY

KOSZTY

Dz. Rozdz $ Nazwa działu rozdziału paragra. Plan Wvkonanie o/o

0r0 Ro|nictwo i łowiectwo 388.ó15'51345.317,66 88.86

01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna

388.615,51345.317,66 88'8ó

0690 WpĘwy z roinych opłat 1.138,00 3r3,57 ) ' 7  \5

0830 Wpływy z usług 355.200.00317,.266,3489,32
0920 Pozostałe odsetki 7.100,00 2.594,72 36,55
0970 Wpływy z ńŻnych dochodów 4.042,00 4.007,52 99,r5
2650 Dotacja przedmiotowa z budzętu

d|a zakładu budzetowe so
21.135,5r f l .135,51 100,0

RAZEM 388.615.51 345.3t7.66 88'8ó

Dz. Rozdz s Nazwa działu, rozdziału! paragr. Plan Wvkonanie oh

010 Rolnictwo i łowiectwo 388.615,51335.870.1086,43
01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna
388.ó15'51 335.870.1086,43

3020 Wydatki osobowe nie zaIiczanę do
wynagrod zen (b ez nagród)

1.000,51 855,34 85,49

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników

156.155,00141.640,5591,07

4040 D odatkowe wynagro dzenię roczne 11.460,00 11.454,77 99,95
4110 Składki na ubezpie czenię społeczne 30.27 r,00 27.320,90 90,25
4120 Składki na Fundus z Pracy 4.080,00 3.7 r0,7 5 90,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.125,00 8.620,15 50,34
4260 Zakup energii 64.880,00 62.60r,24 96,49
4300 Zakup usług pozo stałych 38.690,00 22.089,18 57,09
4410 Podróze słuzbowę krai owe 8.950,00 3.559,92 39,79
4430 Rózne opłaty i składki r7.957,00 17.903,30 99,70
4440 odpisy na Zakładowy Fundusz

Swiadczeń Socialnych
3.822,00 3.82f ,00 100,00

4480 Podatek od nieruchomości 32.300,00 32.292.00 99,99
RAZEM 388.615,51335.870.1086,43



SPRAWOZDANIE Z WYKONANTA BUDZETU
ZAKŁ ADU GOSPoDARKI KoMUNALNEJ

w STAREJ BŁOTNICY NA DZIEN 31.12.2006 ROKU.

Plan przychodów na 2006 rok wynosi _ 388.615,5 1 wykonano 345.317 ,66 zł'

co stanowi 88,86 %.

Według rejestru sprzedaŻy ogółem wody wypłynęł o _ 283.9O2 m3

Z tego sprzedano dla gospodarstw rolnych

Przemysł

Ze wzrostem zapotrzebowania na wodę wzrosły nalezności .

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzien 3I.12.2006 roku ogółem

wyniosły 22.636,69 zł, Po uruchomieniu procedury windykacyjnej i po wysłaniu

upomnień z tytułu za|egłości za wodę za III. i IV kwartał 2006 roku w dużej mierze

wpłynęły te nalezności lecz powstały bieiące związane z duŻym poborem wody a niską

płatnością ze wzg|ędu na niskie dochody rolników związane Z SuSZą niską ceną zbóz,

truskawek i innych produktów pochodzenia rolniczego. W marcu 2006 roku ZGK

otrzymał dotację przedmiotową z budietu. W ramach usług świadczonych przez ZGK

dokonano wymiany pionu kanaIizacvjnego ł'azienki w Gminnej Bibliotece Publicznej w

Starej Błotnicy jak równiez dokonano wymiany pieca Co w straznicy w Starej Błotnicy

Plan kosztów na 200ó rok wynosi 388.6t5,57 zł z czego wykonano koszty na

kwotę 335.870,I0 zł. tJ.86,430ń.

W większości koszty zakładu zwięane Są Z działalnością tego zakt.adu oraz

utrzymaniem pracowników obsługujących stację wodociągową z zakupami wządzeń

hydraulicznymi do usuwania LicznYch awarii na sieci wodociągowej i innych prac

hydrauliczno - montazowych, poza tym dokonano licznych prac konserwacyjnych

hydrantów na terenie gminy. Wymieniono 4 hydranty we wsiach:

St. Kobylnik obok Pana Sobień Stanisława, St. Kadłub obok Pana Tkaczyk Kazimierza,

Kaszów obok Pani olszewskiej Danuty i Kiełków Nowy obok Pana Matychniaka.

- 274.487 m3

9.415 m3



Dokonano wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego Z tytułu korzystania ze

środowiska. Po uruchomieniu trzeciej studni związanej z suszą i niskim stanem wód

podziemnych i uruchomieniu kolejnej pompy wzrosły koszty związane z poborem

energii elektrycznej.

Dokonano wymiany 20 wodomierzy u odbiorców indywidualnych w tym:

We wsi - Pierzchnia 6 - Stary Gózd 2

2 - Stara Błotnica 1. Kaszów

. Kiełków Nowy l

- Kobylnik I
- Stare Żdzary 1
- Łępin l

- Kadłub 1

- Jakubów 2

- Ryki 2

W celu zmniejszenia strat w sprzedazy wody zamontowano 100 wskaŹników

antymagnetycznych, które mają za zadanie zaprzestanie uzywania prZęZ odbiorców

indywidualnych magnesów do zatrzymywania liczników podczas poboru wody z sieci'

Wykonano planowane przeg|ądy oraz konserwacje na wszystkich stacjach uzdatniania

wody wraz z czyszczeniem zbiorników wód popłucznych i pracami porządkowymi na

terenie stacji.

W większości wydatki obejmowały:

o opłaty za: telefony, wynajęcie koparki do usuwania awarii, itp.; na kwotę

22.089,l8 zł.

o zakup energii elektrycznej na kwotę 62.60I,24 zł.

o zakupiono materi aĘ i urządzenia hydraulic zne tj. fUfY, kolanka, wodomierze

itp. do usuwania awarii w sieci wodociągowej oraz do uruchomienia trzeciej

studni w kwocie 8.620,15 zt.

o dokonano wpłat do Urzędu Gminy zt5Ąułupodatku od nieruchomości w

kwocie 32.292,00 zł.

o dokonano wpłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych

oraz dozór tęchniczny w kwocie 17.903,30 zł;



o dokonano wpłaty do Urzędu Skarbowego Z tytułu podatku dochodowego od

osób prawnych w wysokości 5.616,00 zł..

o awarie na linii wodociągowej usuwane sąna bieząco.

Zakład nasz stara się coraz lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy oraz

wszystkie problemy rozwiązywać w miarę sprawnie tak, aby nasi usługobiorcy

byli jak najbardziej zadowolęni ze świadczonych przez nas usług
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