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Analiza funkcjonowania systemu odpadowego za rok 2016

1. ilość złożonych deklaracji na 31.12.2016r. 1753 szt.

2. ilość osób zadeklarowanych w systemie (średnia z roku) w tym: 5962 osoby

a) ilość osób w systemie „selektywnym” 5901 osoby

b) ilość osób w systemie „nieselektywnym” 61 osoby

3. należna kwota opłat za 2016r. + zaległość za 2015, 2014 i 2013 359,368.07 zł

4. zaksięgowana wpłata za 2016r. Z nadpłatą na 2017r. 342,883.93 zł

5. nadpłata na 2017r. 5,977.78 zł

6. zaległość w opłatach w tym: 18,829.09 zł

a) zaległość za rok 2013 148.70 zł

b) zaległość za rok 2014 925.80 zł

c) zaległość za rok 2015 2,358.33 zł

d) zaległość za rok 2016 15,396.26 zł

7. zestawienie kosztów systemu za rok 2016 w tym: 342,299.22 zł

a) firma GZUK Sp. z o.o. (2,49 zł brutto za osobę na miesiąc) 178,288.60 zł

faktura za miesiąc styczeń 2016 (za 5962 osoby) 14,874.00 zł

faktura za miesiąc luty 2016 (za 5959 osoby) 14,837.91 zł

faktura za miesiąc marzec 2016 (za 5962 osoby) 14,874.00 zł

faktura za miesiąc kwiecień 2016 (za 5952 osoby) 14,849.05 zł

faktura za miesiąc maj 2016 (za 5940 osoby) 14,819.11 zł

faktura za miesiąc czerwiec 2016 (za 5969 osoby) 14,891.46 zł

faktura za miesiąc lipiec 2016 (za 5962 osoby) 14,874.00 zł

faktura za miesiąc sierpień 2016 (za 5974 osoby) 14,903.94 zł

faktura za miesiąc wrzesień 2016 (za 5947 osoby) 14,836.58 zł

faktura za miesiąc październik 2016 (za 5944 osoby) 14,829.09 zł

faktura za miesiąc listopad 2016 (za 5954 osoby) 14,825.46 zł

faktura za miesiąc grudzień 2016 (za 5962 osoby) 14,874.00 zł
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b) administrowanie systemu przez Urząd Gminy Ostrów w tym: 42,742.52 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,892.00 zł

Opłata za program komputerowy GOMIG 1,386.07 zł

wydruk książeczek opłat 736.78 zł

delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia) 0.00 zł

szkolenia pracowników 1,578.00 zł

prowizja komornicza 481.55 zł

prowizja bankowa 2,668.12 zł

c) koszty ZUK (Zakład Zagospodarowania Odpadów) 121,000.00 zł

d) umorzenia dla mieszkańców 268.10 zł

-5,393.07 zł

17,068.85 zł

10. Zestawienie zebranych odpadów od mieszkańców w tym: 662.59 Mg

a) odpady zmieszane (kod: 20 03 01) 432.30 Mg

b) selektywnie zbierane odpady (kod:15 01 06) w tym: 189.57 Mg

opakowania z papieru i tektury (kod: 15 01 01) 19.64 Mg

opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) 76.69 Mg

opakowania z metali (kod: 15 01 04) 4.10 Mg

opakowania ze szkła (kod: 15 01 07) 76.36 Mg

nadsito ze zbiórki selektywnej (kod: 19 12 12) 12.78 Mg

c) PSZOK Kozodrza w tym: 40.72 Mg

odpady wielkogabarytowe (kod: 20 03 07) 7.58 Mg

odpady budowlane – gruz (kod:17 01 07) 32.62 Mg

odpady elektryczne i elektroniczne (kod: 20 01 36 i 20 01 35) 0.52 Mg

11. Koszt przetwarzania 1 Mg w ZZO Kozodrza (121 000,00zł / 662.59 Mg) 182.62 zł/Mg

0.111 Mg/Mk/rok

93.75 %

Opracował: Wojciech Popielarz Luty 2017r.

8. Bilans systemu ( przychód – koszty) <4-5-7>

9. Planowany bilans systemu <3-7>

12. Ilość odpadów w tonach na mieszkańca na rok                                  (śred-
nio 5962 mieszkańców):

13. „Szczelność finansowa systemu” wg stanu na 13 luty 2017:                 (<4-
5>/3)*100%


