
                Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego Funduszu Ochrony  
                                       Środowiska i  Gospodarki Wodnej 

                                                                  za  rok  2009. 

======================================== 

   Dział            900   -   Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
   Rozdział      90011  -   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             Plan              Wykonanie  

 1.   Stan środków   na  01.01.2009 r.   344.731,18        344.731,18 
 2 .   Przychody :       404.500,00             411.969,35 
         §  0690  -  wpływy z różnych opłat   404.500,00        411.969,35 
    wpływy z wojewódzkich opłat i kar za 
    gospodarcze korzystanie ze środowiska 
    i dokonywanie w nim zmian, za emisję 
    zanieczyszczeń, poboru wód i odprowa- 
    dzaniu ścieków w roku 2009. 

                         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                          Ogółem :                    749.231,18            756.700,53    

                                       ================================================ 
 
    Dział           900  -  Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
    Rozdział     90011  -  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
1.  Wydatki bieżące:                   588.731        193.438,39 
 
         §  2450 -  dotacje przekazane z funduszy celowych  
     na realizację zadań bieżących dla jednostek 
     niezaliczanych do sektora finansów 
                           publicznych           35.000                  16.961,40 
     -  wypłacone dotacje – usuwanie materiałów 
          zawierających  azbest            16.961,00  
             4210 -  zakup materiałów i wyposażenia     40.000         25.771,91 
    - zakup rur – kanalizacja sanitarna                                 5.953,09   

  -  zakup sadzonek drzew                       4.368,53 
  -  zakup bażantów i kuropatw           4.488,80 
  -  zakup czasopism i nagród na konkursy o środowisku,   
      zakup worków  na śmieci              1.696,76 
  -  zakup biofiltra do przepompowni ścieków           2.806,00 
  -  zakup siatki i taśmy do wiązania drzew                      2.066,73 
  -  zakup preparatu DBC do oczyszczalni ścieków          4.392,00    

             4270  -  zakup usług remontowych                433.731          77.613,81 
             -  odmulanie rowu odprowadzającego ścieki                54.192,40 
    -  prace elektryczne w przepompowni ścieków  
               i  oczyszczalni ścieków          18.420,78 
    -  konserwacja – przełożenie rurociągu drenarskiego 

         w  Turwi                         5.000,63  
  4300  -  zakup usług pozostałych                 80.000        73.091,27 
    -  udział w programie szkoleniowym „Zielono mi”        1.350,00 
    -  wykonanie systemu wizualizacji stopy żurawia       30.500,00 
    -  wykaszanie skarp i odmulanie dna rowu        14.058,24 



    -  likwidacja dzikiego śmietniska               10.492,00 
    -   umieszczanie psów w schronisku          1.946,81 
    -  wywóz śmieci  „Sprzątanie świata”                             2.259,42 
    -  pocięcie, załadunek i wywóz drewna                     3.223,20  
     -  wywóz osadu z oczyszczalni ścieków          8.149,60 
    -  udział w szkoleniu insp. ds. ochrony środowiska           380,00  
    -  usługa koparko – spycharką – kanalizacja            732,00   

   2.  Wydatki  majątkowe :          160.000           104.269,41  

          §  6110  -  wydatki inwestycyjne funduszy celowych       40.000                   0 
6120 -  wydatki na zakupy inwestycyjne        
                funduszy  celowych         20.000             17.382,40 
                  zakup pompy zatapialnej do przepompowni 

           ścieków             10.882,40 
         zakup  przyczepy – oczyszczalnia ścieków              6.500,00  

6270 -  dotacje z funduszy celowych na finansowanie 
     lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
     i zakupów inwestycyjnych jednostek  niezali- 
     czanych  do sektora  finansów publicznych  100.000              86.887,01  
        -  dofinansowanie - budowa przydomowych  
             oczyszczalni  ścieków         86.887,01    

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                           Razem wydatki :                748.731                297.707,80 

                      ========================================================= 
 
  -  Stan  środków  obrotowych  na  koniec 
       okresu  sprawozdawczego         500,18 

 
-  Stan środków pieniężnych  

        na  dzień    31.12.2009 r.               458.992,73 

       --------------------------------------------------- 

              Razem :            749.231,18            756.700,53 

     =========================================================== 

Dane  uzupełniające  

Zobowiązania  - odsetki  bankowe na 31.12.2009 r.              1.051,18 


