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Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska  w  2011 roku

Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota zł
1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY 900 90019 0690  Wpływy z różnych opłat
z tytułu:

0970 § 0970 Wpływy z różnych opłat

Stan środków na początku roku 0,00

RAZEM
WYDATKI

1 900

90002

2320

4300 Utylizacja padliny

4300 Selektywna zbiórka leków

90003

4300 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

4210

2 900 90095 4300 Monitoring środowiska

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r.

Lp

opłat za usuwanie drzew i krzewów, 
szczególne korzystanie z wód i urządzeń 
wodnych, składowanie odpadów oraz 
pozostałych rodzajów gospodarczego 
korzystania ze środowiska

800 000,00

800 000,00

przedsięwzięcia związane z gospodarką 
odpadami

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest 20 000,00

7 000,00

6 000,00

33 000,00

40 000,00
Zakup materiałów, w tym worków do 
selektywnej zbiórki odpadów, koszy na 
śmieci, kontenerów i pojemników 60 000,00

100 000,00
wspomaganie realizacji zadań państwowego 
monitoringu środowiska, innych systemów 
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 
środowiska, a także systemów pomiarowych 
zużycia wody

35 000,00

35 000,00
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3 900 90095
4300 Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych

4210

4 900 90095 4300

5 900 90095 4300 Oczyszczanie stawów

6 900 9004

4300 Utrzymanie zieleni przez ZGK

4300

4300 Projekty zieleni

4300 Sadzenie kwiatów

4210

4170 Inspektor

RAZEM

edukacja ekologiczna oraz propagowanie 
działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju

20 000,00
Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy 
związane z edukacją ekologiczną 4 000,00

24 000,00
inne zadnia służące ochronie środowiska  i 
gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki 
ekologicznej państwa.

Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan 
Gospodarki odpadami

13 000,00
13 000,00

wspomaganie realizacji zadań 
modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w 
tym dotyczących instalacji lub urządzeń 
ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej 
retencji

50 000,00
50 000,00

przedsięwzięcia związane z ochroną 
przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz 
parków

60 600,00

Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów 
zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni

350 000,00

10 000,00

65 000,00

Zakup materiałów w tym roślin, donic itp. W 
celu urządzania i utrzymania terenów 
zielonych 45 000,00

14 400,00

545 000,00
800 000,00


	Arkusz1

