
stan kosztów 31.12.2019

analiza kosztów systemu odpadowego w roku 2019

data: stan na 31.12.2019r.

   PRZYCHODY

1.  wpływ na konto odpadowe na 31.10.2019 493,219.86 zł 91.36 %

2. zagłości w opłacie na 31.10.2019 36,766.47 zł 6.81 %

3. należna kwota opłat  wg stanu na 31.10.2019r. 529,986.33 zł 98.17 %

9,883.00 zł 1.83 %

539,869.33 zł 100.00 %

503,102.86 zł 93.19 %

   KOSZTY

6.  koszty systemu na dzień 30.06.2019 w tym: 636,635.56 zł 100.00 %

239,620.51 zł 37.64 %

faktura za miesiąc styczeń 2019 19,901.93 zł

faktura za miesiąc luty 2019 17,354.28 zł

faktura za miesiąc marzec 2019 17,376.08 zł

faktura za miesiąc kwiecień 2019 19,960.99 zł

faktura za miesiąc maj 2019 25,092.57 zł

faktura za miesiąc czerwiec 2019 20,015.52 zł

faktura za miesiąc lipiec 2019 20,041.18 zł

faktura za miesiąc sierpień 2019 20,009.11 zł

faktura za miesiąc wrzesień 2019 19,993.07 zł

 faktura za miesiąc październik 2019 19,943.63 zł

 faktura za miesiąc listopad 2019 19,959.66 zł

  faktury za miesiąc grudzień 2019 19,972.49 zł

         Referat  Ochrony  Środowiska                     
    i Rolnictwa 

4.  przychody ze zprzedaży worków dodatkowych wg stanu na 
31.10.2019r.

5. łączny przychód systemu gospodarowania odpadami: należny i 
rzeczywisty na 31.10.2019

a) firma GZUK Sp. z o.o. (2.97zł netto + 8% VAT = 3,21 zł brutto za 
osobę na miesiąc) – koszty realne na 2019r.
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b) administrowanie systemu przez Urząd Gminy Ostrów w tym: 40,985.89 zł 6.44 %

Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,892.00 zł

Opłata za program komputerowy GOMIG 1,689.40 zł

wydruk książeczek opłat 454.49 zł

delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia) 0.00 zł

szkolenia pracowników 300.00 zł

prowizja komornicza 250.00 zł

prowizja bankowa 2,400.00 zł

c) koszty ZUK (Zakład Zagospodarowania Odpadów) 475.86Mg 221,562.69 zł 34.80 %

d) koszt zakupu worków dodatkowych 594.00 zł 0.09 %

e) umorzenia dla mieszkańców 1,118.00 zł 0.18 %

f) koszty za rok 2018 zapłacone w pierwszej połowie roku 2019 132,754.47 zł 20.85 %

-96,766.23 zł

-133,532.70 zł

993.54 Mg

9. Koszt przetwarzania 1 Mg w ZZO Kozodrza                                  223.00 zł/Mg

opracował: Wojciech Popielarz Data: styczeń 2020r.

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

8. ilość zebranych odpadów od mieszkańców wg stanu na 
31.10.2019r.
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