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Analiza funkcjonowania systemu odpadowego za rok 2017

1. ilość złożonych deklaracji na 31.12.2017r. (łącznie z domkami letnisk.) 1821 szt.

2. ilość osób zadeklarowanych w systemie (średnia z roku) w tym: 6009 osoby

a) ilość osób w systemie „selektywnym” 5889 osoby

b) ilość osób w systemie „nieselektywnym” 120 osoby

3. należna kwota opłat za 2017r. + zaległość za 2016, 2015, 2014 i 2013 365,744.77 zł

4. zaksięgowana wpłata w 2017r. Z nadpłatą na 2018r. 341,979.31 zł

5. zaksiękowana wpłata w 2017r. Bez nadpłaty na 2018r. 336,648.27 zł

6. nadpłata na 2018r. 5,331.04 zł

7. zaległość w opłatach w tym (3 – 5): 29,096.50 zł

a) zaległość za rok 2013 81.20 zł

b) zaległość za rok 2014 615.51 zł

c) zaległość za rok 2015 1,139.93 zł

d) zaległość za rok 2016 2,504.39 zł

e) zaległość za rok 2017 24,755.47 zł

8. Ściągalność opłat na koniec 2017r. 92.04 %

9. zestawienie kosztów systemu za rok 2017 w tym: 439,766.80 zł

a) firma GZUK Sp. z o.o. (2,63 zł brutto za osobę na miesiąc) 194,255.17 zł

faktura za miesiąc styczeń 2017 (za 5959 osób + 3 domki) 15,723.41 zł

faktura za miesiąc luty 2017 (za 5999 osób + 6 domków) 15,849.06 zł

faktura za miesiąc marzec 2017 (za 5987 osób + 35 domków) 16,013.19 zł

faktura za miesiąc kwiecień 2017 (za 5986 osob + 35 domków) 16,010.56 zł

faktura za miesiąc maj 2017 (za 5987 osób + 45 domków) 16,080.69 zł

faktura za miesiąc czerwiec 2017 (za 5993 osoby + 58 domków) 16,184.25 zł

faktura za miesiąc lipiec 2017 (za 6019 osób + 63 domki) 16,286.52 zł

faktura za miesiąc sierpień 2017 (za 6026 osób + 65 domków) 16,318.47 zł

faktura za miesiąc wrzesień 2017 (za 6039 osób + 65 domków) 16,352.72 zł
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faktura za miesiąc październik 2017 (za 6046 osób + 69 domków) 16,398.17 zł

faktura za miesiąc listopad 2017 (za 6040 osób + 73 domki) 16,409.36 zł

faktura za miesiąc grudzień 2017 (za 6029 osób + 73 domki + 1 dz. rekreac.) 16,628.77 zł

b) noty księgowe ZZO (Zakład Usług Komunalnych) (249,41 zł/Mg) 204,441.38

nota księgowa za miesiąc styczeń, luty i marzec 2017r. 38,643.58 zł

nota księgowa za miesiąc kwiecień 2017r. 16,111.89 zł

nota księgowa za miesiąc maj 2017r. 21,763.52 zł

nota księgowa za miesiąc czerwiec 2017r. 16,605.72 zł

nota księgowa za miesiąc lipiec 2017r. 20,551.38 zł

nota księgowa za miesiąc sierpień 2017r. 21,339.52 zł

nota księgowa za miesiąc wrzeszeń 2017r. 16,914.99 zł

nota księgowa za miesiąc październik 2017r. 20,301.97 zł

nota księgowa za miesiąc listopad 2017r. 17,074.61 zł

nota księgowa za miesiąc grudzień 2017r. 15,134.20 zł

c) administrowanie systemu przez Urząd Gminy Ostrów w tym: 40,818.25 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,892.00 zł

Opłata za program komputerowy GOMIG 1,362.50 zł

wydruk książeczek opłat 853.63 zł

delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia) 0.00 zł

szkolenia pracowników 0.00 zł

prowizja komornicza 173.62 zł

prowizja bankowa 2,536.50 zł

d) umorzenia dla mieszkańców 252.00 zł

-103,118.53 zł

-74,022.03 zł

12. Zestawienie zebranych odpadów od mieszkańców w tym: 821.08 Mg

a) odpady zmieszane (kod: 20 03 01) 486.10 Mg

b) selektywnie zbierane odpady (kod:15 01 06) w tym: 217.88 Mg

10. Bilans systemu na 31.12.2017r. ( przychód – koszty) <5-9>

11. Planowany bilans systemu na 31.12.20176r. <3-7>
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opakowania z papieru i tektury (kod: 15 01 01) 5.24 Mg

opakowania z tworzyw sztucznych (kod: 15 01 02) 106.00 Mg

opakowania z metali (kod: 15 01 04) 4.24 Mg

opakowania ze szkła (kod: 15 01 07) 102.40 Mg

c) PSZOK Kozodrza w tym: 117.10 Mg

odpady wielkogabarytowe (kod: 20 03 07) 62.96 Mg

odpady budowlane – gruz (kod:17 01 07) 32.24 Mg

zużyte opony (kod: 16 01 03) 18.80 Mg

odpady elektryczne i elektroniczne (kod: 20 01 36 i 20 01 35 i 16 06 02) 3.10 Mg

248.99 zł/Mg

0.137 Mg/Mk/rok

Opracował: Wojciech Popielarz Kwiecień 2018r.

Zatwierdził:

13. Koszt przetwarzania 1 Mg w ZZO Kozodrza (204 441.38zł / 821.08 Mg) – 
sprawdzenie stawki jednostkowej z not księgowych

14. Ilość odpadów w tonach na mieszkańca na rok                                  (średnio 
6009 mieszkańców):
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