WYKAZ
zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2014r.
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Rolnictwo i łowiectwo
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melioracje wodne

59.000

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

59.000

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań:
4270 zakup usług remontowych
a)konserwacja rowów melioracyjnych ( OŚiGW )

59.000

4300 zakup usług pozostałych
a)m.in.: nadzory, ogłoszenia, kosztorysy i
dokumentacja projektowa ( OŚiGW )

2.000

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

853
85305

460.000
460.000

Wydatki majątkowe

460.000

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

460.000

1)zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka
Samorządowego( wykonanie nasadzeń i
trawników) – OŚiGW.
2)przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu
podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na
ogrzewanie gazowe) – OŚiGW.

90005

57.000

Żłobki

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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59.000

460.000
60.000

400.000

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

345.000

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

110.000

2

Wydatki majątkowe
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne
6230 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)

90095

110.000
110.000
110.000

100.000

10.000

pozostała działalność

235.000

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

135.000
135.000
135.000

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

25.000

4270 zakup usług remontowych
1.remont przepustów i mostów( OŚiGW)

58.000

4300 zakup usług pozostałych

52.000

1.wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)

40.000

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

12.000

Wydatki majątkowe

100.000

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

100.00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej –
odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW

100.000
100.000

Ogółem:

864.000

Zdzieszowice 2012-12-19
Z up. Burmistrza
mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

