
I. 2019

II. Gmina Łomianki

III. Numer identyfikacyjny REGON 13271826

IV. 1432053

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w tym koszty:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dział Rozdział § Kwota  (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów

900 90002 0490 7 654 814,55
900 90002 4300

11 398 454,89
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*

900 90002 0910 77 354,74
900 90002 4300

628 180,45
 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**

900 90002

4010,4110,             

4120,4170
246 129,13

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

900 90002 4210

120 146,40

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 

koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i 

magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., 

poz. 701 z późn. zm)

7 732 169,29 12 392 910,87

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

467 420,56

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P Kwota (zł)

1

2

3

4

0,00

VIII. Objaśnienia

Na koniec roku 2018 pozostały zobowiązania za m-c 12/2018 do zapłaty w m-cu 01/2019 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i za utrzymanie GPSZOK w kwocie 332.223,98 zł oraz z tytułu kosztów energii w kwocie 14,21 zł. W 2019 roku zakupiono 60 szt. 

kompostowników, które zostały przekazane mieszkńcom na podstawie umowy użyczenia, wydatki zwiazane z dostawą kompostowników wyniosły kwotę 29.224,80 zł - wydatek zrealizowany w dziale 900 rozdział 90004 § 4300. Poza tym poniesiono wydatki na likwidacje dzikiego 

wysypiska śmieci w kwocie 76.680,00 zł - wydatek zrealizowany w dziale 900 rozdział 90003 § 4300.  * odnośnie pozycji odbieranie , transportu, zbierania odpadów komunalnych od 1.07.2019 r. obsługa GPSZOK jest w jednej umowie z usługa na odbiór odpadów komunalnych od 

mieszkańców. ** Koszty utrzymania GPSZOK w tej pozycji są ujęte za okres od 01/2019 do 06/2019 oraz zobowiązania za 12/2018.

Kwota ogółem: 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 

opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Suma:

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Przeznaczenie środków

Ogółem dochody Ogółem Wydatki

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

Nazwa jednostki 

Rok

Kod GUS

DOCHODY
 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI
 poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi


