
Spr^wozdrni€ fi nansorve z dzidllnoaci
zakladr Uslu8 Kodrnllnlch w Cnnriclniktr v roku t00(f,

Wynikim osiqgnigrtn przez Zaktad
2 Frowadzonej dzialalnoSci za 2006 roklesl
?rzychody za !s iadczonc uslxsi kotouialne

Usbg Komonalnych rv Chmiolnlkr
zysk ( btutro ) w kwocie 6t 028,90 zl
oEuslugibrdowlane\Unosz4-5 120.114,1321

Koety poniesione przcz zaklad v 2006r wvysokoicl

Zar6wnowprzyohodachjak i koszrach ujeh zostalakqota 202 692,36 zl Z\r \zann z
akuFen wody zulecia na potrzeby nieszkanc6w gminy ChmleLnik ltzlchody w (osunku
do pzychod6w planowanych zostaD'*lkonane w 87 0:1%, koszt! natonriast 36,l9 9; n
slosunko do plmowanych

Wykonan ie pl anowarych pizycho d 6\r i koszknv w Porzczegdldlch dzi.lach przede.wia sie

L Dzinlal'roi6 wodoci4gotr.

1. Uiecie Wodv rv Zresu Dntln.

Dzialalnosd 
^viazana 

z eksploatacja ujgcia wody w zreczu Dnz-vn zamkrala n(
zyskiem brutto w $yv,koicl I 20 502.5 I zl

ze spzeda2y lvody z ujQcia w Zreczu Duzym za 2006r uzyskaro przych.dy rt
qsokoic i  I  l r8 528,31 zl0o $mowi9l .6 %

wrym: ze sprzedty rvody do Buska 992 951.t4 zl
ze sprzedazy wody !a potrzebt gminy ChmLelnik 242.692 36 zl
za dostawe eiergii cieplne do budynku nieszkalnego 2 878.01 zl

Uzyskane Frzychody w 2006r sqniiszeo kwot9 l z7l,4l zlod pzlchodowzr2005 
'okPoniesione kosay zwi{zde 2 eksplodacj{ ujQcia s zrecu DuzyD \qniosly lv@ z odPL\enr

morqzacyjnynl116.092,s5zl1j.82,?r%kosn6wplanosanychPor6Rnuj4cdokosztatr
poniesionych 2n2005rck slwierdza rig wrosl koszt6w w 2006 roku o trvot9 rt 5s5 2'l zJ

odpisy amorlyzacji stan owa kwo l9 53 056.?5 zl, pozostale koszry {zrosry o 17438,1q zr

Spzeda2 rvody z ljecia og6leD za 2006 rok wlniosla I 532 335 n 3 za k*oLe

wtyn spzedu dlagninyBnsko I 2?l 021 nrrj 33.05% ( spadek 0,5 % s nosunku
do2005rcku)

sprzedu dla gdiny Chmiclnik 259 362 n! tj 16,9s % ( wzrost o ot,'/i,lv stlsunru



VI stosunku do roku200t spteditlodl,z uje.Lr wzrosla laczDic o 1416 rt loriDo
wzrcslu spreda4! \'ody przychody ulegly zmmejszcDiu zeNzgledu ia fakl , ze lok. c
wbudynlu zauadorvyi zosla]! rlrzedanei tr drclrrdnd, ulqli. brxt j.$ przr.lrrr\

W zal4cznil,a nr2 do spra{ozdania szczegoloryo,lstrb przcdst v.re prz!.x,dr
i koszty zlviqzme z eksploakcj4 ujgcn rvody

II- Si.i Nodoci.sosr rvicislq i niciskr

Na dzialalnoicr wodoci,rgonel zwiazanej z ta gospodtr.k4M lereiie gnrrr.signi{b irde
w kwocie 5 560,12 zl Por6wnuj4c do $lniku za 200s rok siLvieftlzx slg ze nialn uloglx
oelmiczeniu o kwotf 97 :1,1 ,llzl

Pzychodyog6lcrn za 2006.okzdzi alnoici wodo.iiigowej !rnoszn 706 7 0.sr zl bez
pokrym a'no,ryzacji, sta.ori{ 90,51 % przychodov planowair.h

ze sprzedazy wodt pizychodt 4n.s24 54357i,3121
zl l t r lu oplaty$alc l  LtS l l5 00zl

wzrost przychodaw r stosunku do 2005 rokx N rej dzialn n.icr \no! 5 66 r'o tzD
przychody rvzrosly o l? 340,14 2

W2006 roku na potrzebt gnrnrv Chmielnik zakupi.no
zakup wod! z Pier2ch.lct
p,odukcja - Lipcr $ody Protkowre
prudukcja' ujac anody SuchowoLa
produkcia - ujecie vodt Celinl
ogolefr sFrzedaidl{gmi Chmielnrk

Koszt!ogolenbezodpis6* inro. tyzxcj i$yniosly7lz2l l ,2r , r
kosiiwplano*an_vch Da 2006 rok
Koszly zwi4zare z eksploalaclnsicci \vodoci4golrej NyDosz4 =

-KosziyzakupDrodyzulQcirdrazzaklprvodyzPierzchDicy =

w..o ' r l '  do:o /  e i  , ,  r '  o 00

zal4cz.,k nri szczes6lowo przedslawia pzychodt i koszrv 
^rqzaDe 

z frowadzed eri lel

[1. O.zvsz.z riricickirv i sici k{nilizNcritrr,

wylnkiendzidaliosci z! q2a.ej z ekstloatacjaoczyszczaLr icekai i siccL
kanai:zacyjnej 2a 2006 rok u Chnielniku iPDtrkovicachjes srara $ kftr0ie I tT rs | 6r zl

Ptj'chody z rfulu odprowadzania iciek6w waz z pr2y.hodrmiz rlruhr czrtrzr
wrn,o$5, i35 9r5,97 zl co st.rrorvis2 08 % $zros przyclFd.rr r !osunku do r.ktr
poprzcd[*oo |  63 vo 1j .33 l l  2: ]  / l



znrniejsrenie pEvlarvuh icrdkow 25 I e' ri'j 
'n

Kdzty z{i.rzare z ekrPloataqn oia obu oczl szczalni $lnio sl' 701 89r'60 / Ll 91 73%

|ii'",li",liiil "n''"-"-^'"'' ^r't
H"":l:,:;;[":iJ"": i]iJ'.'o' o' :oo ', '\ ' d ' \ /o r

LlzLahl' o( o'zrsz'zdln' $ ChnLelnilu

i koszr.* zri4zrolclr rta
tiek6$ s Piorkowroacn

s$ata 29255'29 zl

Sfd.runLtrG o4 aL 1e\o'  \ 'mr l t "" t  |c '  / -  ip r

d.loo5 roku o kLvorc l/ ucr r"

lr4chodv uztskaoe z dTialaln'lci oczJszczrtN $ l''oskosi'ach

.or4!hod, a{FkL : lii^lil1l
-loszY ekslloatd'Yli(

lloai $rekos laktvcznie pzvjQr{ M obvdNie oczvsT'cz'lnie 
q 2006 roku rldos

Oczlszczalnia Chmielnik
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