
S P R A W O Z D A N I E  
z realizacji zadań gminy z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
za 2012r.

dz. rozdz. § Treść Plan Wykonanie %
l 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.025.000,00 685.897,98 66,9

01008 melioracje wodne 1.025.000,00 685.897,98 66,9

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

20.000,00

20.000,00

19.906.00

19.906.00

99,5

4270

lid  .
l)wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań: 
zakup usług remontowych 
ljkonserwacja rowów gminnych 
odprowadzających wody z 
przebudowanego kanału Młynówka w 
Januszkowicach do ujścia rzeki Padół 
wraz z dokumentacją techniczną

20.000,00

19.000,00

19.906.00

18.922.00

4300 zakup usług pozostałych 
a)m.in.: nadzory, ogłoszenia

1.000,00 984,00

Wydatki maiatkowe 1.005.000,00 665.991,98 66,3

6050

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym:
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
1 .remont koryta cieku melioracyjnego w 
Krępnej(za posesją Laskowski, Przybyła)- 
OŚiGW
2. przebudowa przepustu na rowie 
melioracyjnym przy drodze na Lesiany- 
odprowadzenie wód z pól do cieku Padół 
(OŚiGW)
3. wykonanie odprowadzenia wód z rowu 
na dz.479 w Jasionej (OŚiGW)

1.005.000. 00

1.005.000. 00

51.000. 00

364.000. 00

590.000. 00

665.991.98

665.991.98 

47.075,56

334.944,77

283.971,65

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 585.000,00 442.600,85 75,7

90003 oczyszczanie miast i wsi 168.000,00 92.724,33 55,2



2

Wydatki bieżące 
w tym:

168.000,00 92.724,33

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym 168.000,00 92.724,33

1) wy datki związane z realizacją ich 
statutowych zadań:

168.000,00 92.724,33

4300 zakup usług pozostałych 
w tym:

168.000,00 92.724,33

1 .wywóz śmieci ( OŚiGW) 80.000,00 18.872,97
2.wywóz odpadów 
wielkogabarytowych(OŚiGW)

50.000,00 48.373,20

3.sprzątanie terenów wokół pojemników 
na selektywną zbiórkę odpadów z terenu

23.000,00 22.671,21

gm.Zdz-ce (OŚiGW)
4.1ikwidacja dzikich wysypisk śmieci 
(OŚiGW)

15.000,00 2.806,95

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu

140.000,00 139.010,38 99,3

Wydatki maiatkowe 140.000,00 139.010,38

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.000,00 139.010,38

6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 
-dofinansowanie osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym kosztów

140.000,00 139.010,38

inwestycji służących ochronie powietrza 
( OŚiGW)

90095 pozostała działalność 277.000,00 210.866,14 76,1

Wydatki bieżące 78.000,00 57.417,61 73,6
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym 78.000,00 57.417,61

l)wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone

3.000,00 2.950,00

4170 wynagrodzenie bezosobowe 
-umowa z osobą fizyczną na sporządzenie 
w formie opinii w zakresie występowania 
gatunków chronionych w obrębie ul. B. 
Chrobrego zadrzewień, na podstawie 
przeprowadzenia ich oględzin, która 
będzie zgodna i stanowiła realizację 
zapisów art.83 ust.2c ustawy z dn. 
16.04.2004r. o ochronie przyrody

3.000,00 2.950,00
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2)wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań, w tym:

75.000,00 54.467,61

4210 zakup materiałów i wyposażenia 
1 .zakup nasadzeń -drzew i krzewów 
(OŚiGW)

15.000,00 1.989,86

4270 zakup usług remontowych 
1 .remont przepustów i mostów( OŚiGW) 
-remont mostka M-2 na cieku Młynówka 
w Januszkowicach

28.000,00 23.742,96

4300 zakup usług pozostałych 32.000,00 28.734,79

1 .wycinka i przecinka drzew i krzewów 
(OŚiGW)
2.nadzory, kosztorysy i ogłoszenia 
(OŚiGW) * '

29.000. 00

3.000. 00

28.734,79

0

Wydatki maiątkowe 199.000,00 153.448,53 77,1

6050

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 
tym:
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych
l)odwodnienie Parku Miejskiego 
(OŚiGW)

199.000. 00

199.000. 00

153.448.53

153.448.53

Ogółem: 1.610.000,00 1.128.498,83 70,1

Zdzieszowice 2013-02-26


