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DOCHODY I WYDATKI ZWI ĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM śY W 2010 ROKU 

 

Dochody 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 

90019  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

110.000,00 
 

 0690 Wpływy z róŜnych opłat 89.574,82 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 20.425,18 

Ogółem 110.000,00 

 

 

Wydatki 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 

90002  Gospodarka odpadami 25.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 

90003  Oczyszczanie miast i wsi 20.000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 

90004  Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 56.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 11.250,00 
 

4300 Zakup usług pozostałych 44.750,00 

90095  Pozostała działalność 9.000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000,00 

 

 
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

Ogółem 110.000,00 



DOCHODY ZWI ĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM śY W 2010 ROKU 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

§ 0690 – Wpływy z róŜnych opłat – 89.574,82 

§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów – 20.425,18 

 

 

WYDATKI ZWI ĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM śY W 2010 ROKU 

 

PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 110.000,00  

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002 – Gospodarka odpadami – 25.000,00 

Selektywna zbiórka odpadów 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.000,00 

Środki będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów 

tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, baterii i odpadów niebezpiecznych. 

 

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 20.000,00 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 15.000,00 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.000,00 

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku 

na terenie miasta. 

Wywóz sprzętu wielkogabarytowego – 5.000,00 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00 

Planuje się przeprowadzić ca. 1 akcję w roku 2010 dotyczące wywozu sprzętu 

wielkogabarytowego. 

 

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 

Zakup drzew wraz z wysadzeniem – 16.000,00 



§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 11.250,00 

W ramach tej pozycji środki przeznaczone zostaną na zakup ok. 100 sztuk drzew  

o wysokości min. 4 metrów. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.750,00 

W ramach tej pozycji środki przeznaczone zostaną na koszty transportu drzewek oraz ich 

wysadzenie. 

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 40.000,00 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40.000,00 

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu utrzymania 

i konserwacji terenów zielni miejskiej. 

 

90095 – Pozostała działalność  

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieŜy – 9.000,00 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 6.000,00 

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta ChełmŜy” 

oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do 

przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. 

materiały. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.000,00 

W ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. 

zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji. 

 


