
UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE  

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁCZYN ZA 2019 R. 

BURMISTRZA WOŁCZYNA 

z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wykorzystania środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok 2019 

Na podstawie art. 6r ust. 2e z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn.zm), przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w 2019 roku 
dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. 

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami za 2019 r. wyniosły 1 723 817,86 zł. 

Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z : 

- odsetek od nieterminowych wpłat - 1483,94 zł, 

- opłaty za usługi dodatkowe - 594,00 zł, 

- opłaty komornicze i egzekucyjne - 2 912,11 zł 

Łącznie dochody wyniosły 1 728 807,91 zł. 

Na wydatki przeznaczono środki pochodzące z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
z lat poprzednich zaplanowane po stronie przychodów, w wolnych środkach, w wysokości - 89.869,97 zł. 

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami wyniosły: 1 793 077,07 zł 

Koszty funkcjonowania systemu to: 

1. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - wykonano zgodnie z umową nr 
361/2018 z dnia 31.12.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Wołczynie ul. Rzeczna 3 - 1 629 291,02 zł. 

2. Dodatkowo zlecony odbiór gabarytów we wrześniu 2019 r. realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie ul. Rzeczna 3 - wyniósł 14 000,00 zł. 

3. Obsługa administracyjna systemu - 128 056,54 zł 

- zatrudniono dwie osoby do obsługi systemu (wynagrodzenie i ZFŚS) - 112 472,99 zł, 

- koszty szkoleń - 1 599,80 zł, 

- koszty dostarczenia informacji o zmianie wysokości opłat - 4 608,00 zł, 

- koszty bankowe i komornicze związane z wpłatami opłat - 9 375,75 zł. 

4. Wyposażenie publicznych gniazd segregacji w pojemniki na szkło wraz z utwardzeniem terenu pod 
pojemniki - 3729,51 zł (wymieniono zniszczone pojemniki na nowe). 

5. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 18 000 ,00 zł (usuwanie 
dzikich wysypisk). 
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Rozliczenie funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami tj. niewykorzystane środki z roku 
2019 w wysokości - 25.600,81 zł zaplanowano do realizacji w 2020 r. Środki te wprowadzono do budżetu 
gminy Uchwałą nr XVIII/174/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26.02.2020 r.: po stronie przychodów 
w § 905 oraz po stronie wydatków w rozdziale 90002. 

   

  
 

Burmistrz 
 
 

mgr Jan Leszek Wiącek 
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