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do uchwały nr 0007.XXXV.201.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 r.
Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota

DOCHODY
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
0690

wpływy z różnych opłat

25.000,Ogółem dochody:

25.000,-

WYDATKI
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095

Pozostała działalność
2480

3040

4210

dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla
sektora finansów publicznych, w tym:
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na
działania edukacyjne; zakup wydawnictw,
warsztaty, konkursy, wystawy, happeningi
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń:
- edukacja ekologiczna – nagrody pieniężne w
konkursach ekologicznych
Zakup materiałów i wyposażenia m.in.:

4.000,-

4.000,-

5.000,-

- nagrody konkursowe m.in.: Dni Ziemi, Sprzątanie
Świata
- materiały na akcję „Sprzątanie Świata” (m.in.:
worki, rękawice, itp.)
- zakup drzew i roślin do nasadzeń na terenie miasta
4300

zakup usług pozostałych, w tym m.in.:

6.000,-

4430

- warsztaty, seminaria i wyjazdy z zakresu edukacji
ekologicznej dla młodzieży szkolnej
Różne opłaty i prowizje, w tym m.in.:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze
środowiska

6.000,-

Ogółem wydatki:

25.000,-

Uzasadnienie w zakresie dochodów i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 r.
1. Planowane dochody pochodzić będą z opłat wnoszonych przez jednostki
gospodarcze za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
2. Planowane wydatki:
§ 2480 - zostaną wydatkowane na zakup wydawnictw, organizację warsztatów,
konkursów, wystaw i happeningów w ramach działającego Centrum Informacji
o Ochronie Środowiska i Ekologii dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi;
§ 3040- zostaną wydatkowane na ufundowanie nagród konkursowych na
„Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w mieście”.
§ 4210 - zostaną wydatkowane m. in. na:

 zakup nagród konkursowych i materiałów (worki, rękawice) związanych z akcją
Sprzątania Świata,
 zakup pojemników na odpady komunalne ( w tym m.in. do zbiórki
przeterminowanych leków),
 zakup drzew i roślin do uzupełnienia nasadzeń na terenie miasta.

§ 4240 – zostaną wydatkowane na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek.
§ 4300 – zostaną wydatkowane na:





wykonanie analizy kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
wykonanie ścieżek przyrodniczych,
na utylizację odpadów ( w tym m.in.przeterminowanych leków),
wdrażanie przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
§ 4430 – zostaną wydatkowane m. in. na opłaty wnoszone przez Urząd Miejski
w Złotoryi za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisje do powietrza przez
kotłownie i samochody Urzędu Miejskiego).
§ 4700- zostaną wydatkowane na szkolenia z zakresu zmiany ustawy-_Prawo
Ochrony Środowiska i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

