
Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIX/326/13

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 11 lipca 2013 r.

1. Dochody

dział rozdział § nazwa plan zmiany
plan po 

zmianach

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 0,00 320 000,00

90019
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska
320 000,00 0,00 320 000,00

0690 wpływy z różnych opłat 320 000,00 320 000,00

razem 320 000,00 0,00 320 000,00

2. Wydatki

dział rozdział § nazwa plan zmiany
plan po 

zmianach

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 0,00 320 000,00

90019
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska
320 000,00 0,00 320 000,00

2320

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

25 000,00 0,00 25 000,00

dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na 

realizację przessięwzięcia polegającego na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 

czarnkowsko - trzcianeckiego

25 000,00 25 000,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 -2 000,00 0,00

wynagrodzenie biegłego sądowego w dziedzinie leśnictwa 2 000,00 -2 000,00 0,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 6 500,00

zakup worków na nieczystości 3 000,00 3 000,00

popularyzacja wiedzy o środowisku - zakup nagród w 

konkursach, zakup literatury fachowej
1 000,00 1 000,00

zakup worków na odchody psów i innych zwierząt 

domowych oraz dystrybutorów do worków
2 500,00 2 500,00

4300 zakup usług pozostałych 238 500,00 2 000,00 240 500,00

aktualizacja programu ochrony środowiska 20 000,00 20 000,00

odbiór odpadów zebranych selektywnie 116 500,00 116 500,00

wywóz kontenerów na wsiach 10 000,00 10 000,00

wynagrodzenie biegłego sądowego w dziedzinie leśnictwa 0,00 2 000,00 2 000,00

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień oraz parków na terenie miasta i wsi
92 000,00 92 000,00

Plan na 2013 rok dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów 
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dział rozdział § nazwa plan zmiany
plan po 

zmianach

4810 rezerwy 8 000,00 0,00 8 000,00

realizacja programu usuwania azbestu - współpraca ze 

Starostwem i WFOŚGW
0,00 0,00

popularyzacja wiedzy o środowisku (konkurs ofert) 8 000,00 8 000,00

realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków
0,00 0,00

6230

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

39 960,00 0,00 39 960,00

dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków
39 960,00 39 960,00

6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40,00 0,00 40,00

realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków
40,00 40,00

razem 320 000,00 0,00 320 000,00
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