
 
Załącznik Nr 18 
do sprawozdania  
za 2010 rok. 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  I WYADTKÓW ZWI ĄZANYCH Z 

FINASOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA 

CHEŁM śY ZA 2010 ROK 

Dochody 

Dział Rozdział § Nazwa Plan  Wykonanie  
% 

wyk. 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

128.925,18 125.689,08 97,48 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska  

128.925,18 125.689,08 97,48 

  0580 
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób 
prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

3.500,00 3.126,80 89,34 

  0690 Wpływy z róŜnych opłat 105.000,00 102.137,10 97,27 

  0970 Wpływy z róŜnych dochodów 20.425,18 20.425,18 100 

Ogółem 128.925,18 125.689,08 97,48 

„Wpływy z róŜnych dochodów” są to środki przekazane z likwidowanego konta GFOŚiGW. 

Wydatki 

Dział Rozdział § Nazwa Plan  Wykonanie  
% 

wyk. 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

128.925,18 125.689,08 97,48 

 90002  Gospodarka odpadami 25.000,00 25.000,00 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 25.000,00 100 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 20.000,00 18.894,64 94,47 

  4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 18.894,64 94,47 

 90004  Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 74.925,18 73.846,94 98,56 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 30.175,18 30.175,18 100 

  4300 Zakup usług pozostałych 44.750,00 43.671,76 97,59 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska  

9.000,00 6.947,50 77,19 

  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000,00 4.347,50 72,45 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 2.600,00 86,66 

Ogółem 128.925,18 125.689,08 97,48 

 



 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW  

ZWI ĄZANYCH 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 – 125.689,08 zostały zrealizowane w 97,48%. 

§ 0580 – Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych – 3.126,80 zrealizowane zostały w 89,33% 

§ 0690 – Wpływy z róŜnych opłat – 102.137,10 zostały zrealizowane w 97,27% 

§ 0970 – Wpływy z róŜnych dochodów – 20.425,18 zostały zrealizowane w 100% 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANI WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH 

Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM śY W 2010 ROKU 

 

Zaplanowane wydatki w kwocie – 128.925,18 zostały zrealizowane e 97,48%, tj.  

w kwocie 125.689,02. 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002 – Gospodarka odpadami – 25.000,00 

Selektywna zbiórka odpadów 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.000,00 

Środki były przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów 

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

 

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 18.894,64 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 18.894,64 

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

na terenie miasta oraz przeprowadzono 1 akcję dotyczącą wywozu sprzętu 

wielkogabarytowego. 

 

 



 

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 

Na utrzymanie zieleni w ramach środków na ochronę środowiska wydatkowano 73.846,94  

z zaplanowanych 74.925,18. 

 

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

korzystanie ze środowiska – 6.947,50 

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieŜy – 6.947,50 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – 4.347,50 

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

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

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

materiały. 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.600,00 

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

zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji. 

 

 


