
                                                                                                                                       

W Y K A Z
zadań  gminy z  zakresu  ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w  2013r.

dz. rozdz.
 
§ Treść Plan Uwagi

 1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 105.000

01008

4300

melioracje  wodne

Wydatki  bieżące
w tym:
1.wydatki  jednostek budżetowych, w tym:

1)wydatki związane z realizacją  ich  statutowych 
zadań:
zakup usług pozostałych

a)czyszczenie i wykaszanie rowów melioracyjnych
 ( OŚiGW )
b)m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i 
dokumentacja projektowa ( OŚiGW )

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

100.000

5.000

900
Gospodarka  komunalna i ochrona 

środowiska 1.115.000

90003

90004

4300

oczyszczanie   miast  i   wsi

Wydatki  bieżące

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań:
zakup   usług   pozostałych
w tym: 
1.wywóz śmieci ( OŚiGW)
2.wywóz  odpadów  wielkogabarytowych(OŚiGW)
3.sprzątanie terenów wokół pojemników na 
selektywną zbiórkę odpadów z  terenu gm.Zdz-ce
(OŚiGW)
4.likwidacja dzikich wysypisk śmieci (OŚiGW)

108.000

108.000

108.000
108.000

108.000

40.000
30.000
23.000

15.000

160.000



90005

90095

4300

6230

4210

4270

4300

utrzymanie   zieleni  w   miastach  i  
gminachWydatki  bieżące

w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
zakup  usług  pozostałych
-utrzymanie zieleni (OŚiGW )

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe 
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych
1)dofinansowanie osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza ( OŚiGW )
2)dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 
z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem 
elementów zawierających azbest ( OŚiGW)

pozostała  działalność

Wydatki  bieżące

w  tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań, w tym:

zakup  materiałów i wyposażenia
1.zakup  nasadzeń -drzew i krzewów (OŚiGW)

zakup  usług  remontowych
1.remont przepustów i mostów( OŚiGW)

zakup  usług  pozostałych

1.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)

2.nadzory , ogłoszenia i wykonanie dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej  (OŚiGW)

Wydatki  majątkowe

160.000

160.000
160.000

160.000

227.000

227.000
227.000
227.000

177.000

50.000

620.000

166.000

166.000
166.000

40.000

60.000

66.000

52.000

14.000

454.000

454.000

454.000



6050 1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym:

wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych

1.Rewitalizacja Parku Miejskiego ( OŚiGW )

2.wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej – 
odnoga ul. Fabrycznej ( posesja nr 15) i ul. Górnej  
( posesja Nr 1) - OŚiGW 

300.000

154.000
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