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WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z FINANSOWANIEM 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM ŻY 

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 

 

Dochody 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan  Wykonanie 
% 

wyk. 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

121.000,00 21.168,63 17,49 

 

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

121.000,00 21.168,63 17,49 

 
0570 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 
od osób fizycznych 

1.000,00 306,80 30,68 

0690 Wpływy z różnych opłat 120.000,00 20.861,83 17,38 

 

 

Wydatki 

 

Dział Rozdział § Nazwa Plan  Wykonanie 
% 

wyk. 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

121.000,00 21.168,63 17,49 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 102.000,00 15.763,40 15,45 
  4300 Zakup usług pozostałych 102.000,00 15.763,40 15,45 

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

19.000,00 5.405,23 28,44 

  4190 Nagrody konkursowe 2.000,00 633,01 31,65 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 3.122,22 39,02 
  4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 1.650,00 18,33 

 

 

 

 

 



 

WPŁYWY I WYDATKI ZWI ĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW 

Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

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

za korzystanie ze środowiska 

 

Dochody – 21.168,63 zł 

§ 0570 – 306,80 zł 

§ 0690 – 20.861,83 zł 

Wpływami w tym paragrafie są wpłaty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze gospodarcze 

korzystanie ze środowiska. 

 

Wydatki – 21.168,63 zł 

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.763,40 zł 

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 15.763,40 zł 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.763,40 zł 

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję bieżącego utrzymania terenów zieleni. 

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

środowiska – 5.405,23 zł 

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży  

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 633,01 zł 

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego 

zorganizowanego w ramach akcji „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży”. 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.122,22 zł 

W ramach tej pozycji sfinansowano materiały dla potrzeb przeprowadzenia konkursu plastycznego 

oraz zakup czekolad dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Wiosennego sprzątania 

Miasta Chełmży”.  

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.650,00 zł 

W ramach tej pozycji sfinansowane zostały usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji, np. 

zbiórka i wywiezienie odpadów na wysypisko – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. w Chełmży. 

 

 


