
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wyk.

900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

155 100,00 152 969,03 98,63

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

155 100,00 152 969,03 98,63

0570
Grzywny, mandaty i inne kary 
pieniężne od osób fizycznych 

460,00 457,20 99,39

0690 Wpływy z różnych opłat 154 640,00 152 511,83 98,62

155 100,00 152 969,03 98,63

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie % wyk.

900
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

155 100,00 152 969,03 98,63

90004
Utrzymanie zieleni w miasta i 
gminach

149 760,02 147 629,05 98,58

4300 Zakup usług pozostałych 149 760,02 147 629,05 98,58

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

5 339,98 5 339,98 100,00

4190Nagrody konkursowe 1 301,89 1 301,89 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 038,09 4 038,09 100,00

155 100,00 152 969,03 98,63

Dochody

Wydatki

Ogółem
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z 
FINASOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA 
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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANI WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z 
FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

MIASTA CHEŁM ŻY W 2015 ROKU

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska – 152.969,03

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWI ĄZANYCH Z 
FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

MIASTA CHEŁM ŻY W 2015 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0570 – Grzywny, manadty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 457,20

Dochodami związanymi z finansowaniem ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej są wpływy z
tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i odrębnych przepisów, z tytułu
opłat i kar za gospodarcze korzystanie ześrodowiska, z tytułu składania i magazynowania
odpadów na obszarze gminy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów z terenów gminy,
a także dobrowolne wpłaty, darowizny oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 152.511,83

90004 – Utrzymanie zieleni w miasta i gminach - 147.629,05
Na utrzymanie zieleni w ramach środków na ochronę środowiska wydatkowano kwotę w 
wysokości 147.629,05.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska – 5.339,98
Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży 

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup materiałów dla potrzeb przeprowadzenia konkursu 
plastycznego oraz zakup czekolad dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udziął w akcji 
"Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży" oraz zakup materaiłów dla potrezb przeprowadzenia 
konkursu plastycznego w ramach akcji "Sprzątanie Świata". Zakupiono również worki i 
rękawiczki niezbędne do przeprowadzenia ww. akcji.

§ 4190 – Nagrody konkursowe - 1.301,89
W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursów plastycznych 
organizowanych w ramach akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcji „Sprzątania 
Świata”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.038,09


