
stan kosztów 31.12.2018

analiza funkcjonowania systemu odpadowego w roku 2018

data: stan na 31.12.2018r.

   PRZYCHODY

1. ilość złożonych deklaracji na 31.12.2018r. 1787 szt. selekt.

2. ilość osób zadeklarowanych w systemie (średnia z roku) w tym: 6058 osoby 5.50

a) ilość osób w systemie „selektywnym” 6004 osoby nieselekt.

b) ilość osób w systemie „nieselektywnym” 54 osoby 13.00

3.  należna kwota opłat od mieszkańców wg stanu na 01.01.2019r.  404,688.00 zł 96.03 %

5,200.00 zł 1.23 %

250.00 zł 0.06 %

11,300.00 zł 2.68 %

7. łączny przychód systemu gospodarowania odpadami: 421,438.00 zł 100.00 %

         Referat  Ochrony  Środowiska                
 i Rolnictwa 

4.należna kwota opłat od domków letniskowych wg stanu na 
01.01.2019r. 

5. należna kwota opłat Od nieruchomości rekreacyjnych wg stanu 
na 30.06.2019r. 

6.  przychody ze zprzedaży worków dodatkowych wg stanu na 
31.12.2018r.
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   KOSZTY

8.  koszty systemu na dzień 30.06.2019 w tym: 533,345.53 zł 100.00 %

a) firma GZUK Sp. z o.o. 207,422.37 zł 38.89 %

faktura za miesiąc styczeń 2018 17,318.67 zł

faktura za miesiąc luty 2019 17,356.35 zł

faktura za miesiąc marzec 2019 17,384.21 zł

faktura za miesiąc kwiecień 2019 17,367.49 zł

faktura za miesiąc maj 2019 17,370.28 zł

faktura za miesiąc czerwiec 2019 17,357.68 zł

faktura za miesiąc lipiec 2019 16,955.54 zł

faktura za miesiąc sierpień 2019 17,221.19 zł

faktura za miesiąc wrzesień 2019 17,260.20 zł

 faktura za miesiąc październik 2019 17,265.78 zł

 faktura za miesiąc listopad 2019 17,282.49 zł

  faktury za miesiąc grudzień 2019 17,282.49 zł
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b) administrowanie systemu przez Urząd Gminy Ostrów w tym: 40,300.14 zł 7.56 %

Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,892.00 zł

Opłata za program komputerowy GOMIG 1,400.00 zł

wydruk książeczek opłat 500.00 zł

delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia) 200.00 zł

szkolenia pracowników 1,000.00 zł

prowizja komornicza 108.14 zł

prowizja bankowa 1,200.00 zł

c) koszty ZUK (Zakład Zagospodarowania Odpadów) 475.86Mg 181,204.49 zł 33.98 %

d) koszt zakupu worków dodatkowych 800.00 zł 0.15 %

e) umorzenia dla mieszkańców 500.00 zł 0.09 %

f) koszty za rok 2017 zapłacone w pierwszej połowie roku 2018 103,118.53 zł 19.33 %

-111,907.53 zł

1,007.18 Mg

11. Koszt przetwarzania 1 Mg w ZZO Kozodrza                                  179.91 zł/Mg

opracował: Wojciech Popielarz Data: kwiecień 2019r.

9.  bilans systemu (przychód – koszty):                                         
planowany i rzeczywisty

10. ilość zebranych odpadów od mieszkańców wg stanu na 
30.06.2019r.
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