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Dotyczy: Odpowiedzi na zapvtanie Radneqo.

W odpowiedzi na Pana zapytanie w
poniesionych koszt6w z tytulu wywo2u odpad6w
Starcza upzejmie informujq, i2 powy2sze dane
pzedstawiono w tabelach poni2ej.

Starcza.16.07 .2020r,

P. Zdzisfaw Kami6ski

sprawie zrealizowanych dochod6w oraz
komunalnych (za Smieci) z terenu Gminy
za okres od 01 .01.2020r do 30.06.2020r

Dochody,kt6repowinnywptynq6dokof icarokuwed|ugo
kwotg 191'238,2121. Niemniejjednak (na podstawie analizy zlatpopzednich) nale2y ptzyjqe,
i2zrealizowane dochody bgdq nizsze o kwotq nowo powstalych zalegfosci.

Tabela

Wzwiqzku ztym, iz w okresie od 1.012
koszty od zrealizowanych dochod6w (3o0.ggg,2szt - 1s4.s15,9321), to nalezy pzyjq6,, i2
r62nica w kwocie 146.472,3221zostala uregulowana bezpo6rednio z pozostalych dochod6w
bud2etu gminy. Koszty za uslugg wywozu odpadow komunalnych za m-cVll2O20 w kwocie
44.668,8021) uregulowano w miesiqcu lipcu br.

abela Nr 1-
Wyliczenie
nale2no5ci i
zrealizowany
ch dochod6w

Przypis naleznoSci od mieszkaic6w na caly rok
2020

Zrealizowane
dochodv

Przypis bie2qcy (wyliczenie na
podstawie obowiqzujqcych stawek ile
mieszkaicy powinni wplaci6 za Smieci za
2020r.

336.779,00Wplaty
biezqce

169.973,83

zwiekszenia Zaleglo6ci za okres popzedni ( z B.o.
za 201911

+13.038,94Wplaty
zaleoloSci

+ 7.872,70

zmniejszenia
Nadplaty za okres popzedni
( z B.O. za 201911

-142,30

ZalegloSci (korekta deklaracji za 2019
rok)

-126,00

Odpisy bie2qce (korekta deklaracji
za 2020 rok)

-3.795,50zwroty 11 ,60

Razem xx 345.754.14 xx 154.515.93

n r2 -
Koszty
za okres

Uslugizawyw6z
odpad6w (Smieci)

Pozostale koszty

xlv2019
Ochrona
Srodowiska

28.959,24 -Fakturq za grudzief 2019r. uregulowano w m-cu
styczniu 2020r.

u2020
EKO-SYSTEM

46.278,08XX XX

ilt2020 34.381.44
Tablica inaklejki na PSZOK
Uslugi pocztowe
Kosztv poborcv skarboweoo

381,30
510 ,00
26.84

ilt2020 41 .660 ,80Zestaw komputerowy 3.717,00
tvt2020 45.300.48Umowa zlecenie (brutto) 2.682,88
vt2020 45.150,09Zakup pojemnikow na Smieci

umowa zlecenie
1.499,86
2.893,12

vU2020 44.668,80Koszty poborcy skarbowego
Umowa zlecenie (brutto)

22,33
2.856,00

Suma 257.439,68 14.589,33
Razem koszty 286.398.92 14.589,33
Razem 300.988.25


