INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za I półrocze 2008r.

I PRZYCHODY

Lp.

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

668.600,00

668.683,52

100

1.025.000,00

703.690,84

68,7

OGÓŁEM:

1.693.600,00

1.372.374,36

81

Lp.

Treść

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

1.693.600,00

379.543,42

22,4

Wydatki bieŜące

565.000,00

78.659,61

13,9

§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia

60.000,00

29.463,00

1)zakup drzew i nasadzeń
2)zakup kontenerów do segregacji
odpadów

30.000,00
30.000,00

0
29.463,00

§ 4270 – zakup usług remontowych

400.000,00

5.002,00

1.

Stan środków w banku na 01.01.2008r.

2.

Przychody w roku 2008r.
dz.900 rozdz.90011 § 0690

II WYDATKI

dz. 900 rozdz.90011
w tym:
1.

2

1)konserwacja rowów melioracyjnych
2)remont przepustów i mostów

100.000,00
300.000,00

5.002,00
-

§ 4300 – zakup usług pozostałych

70.000,00

44.194,61

1)zabezpieczenie kasztanowców

15.000,00

14.194,02

2)wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja

50.000,00

30.000,59

3)nadzory, ogłoszenia oraz szacunki szkód

5.000,00

0

§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy
celowych na realizację zadań bieŜących
dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych z przeznaczeniem na:
1.dofinansowanie dla mieszkańców Gminy
Zdzieszowice dotyczące unieszkodliwienia
odpadów azbestowych przy wymianie
pokryć dachowych na budynkach
mieszkalnych i gospodarczych

30.000,00

0

§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz
osób fizycznych

5.000,00

0

Wydatki majątkowe

1.128.600,00

300.883,81

26,7

§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy
celowych
1)modernizacja kotłowni z paliwa stałego
na gazowe wraz z instalacją gazową oraz
instalacji c.o w budynku PSP w Krępnej
2)renowacja ujęć wody stacji wodociągowej
Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów
pompowych
3)usunięcie azotanów ze studni1,2,3 stacji
wodnej w Oleszce
4)modernizacja kotłów z paliwa stałego na
gazowe wraz z instalacją gazową oraz
instalacji c.ow Filii Przedszkola Nr 6 przy
ul. Karola Miarki
5)Gazyfikacja Oleszka-Jasiona

1.060.000,00

277.316,81

26,2

260.000,00

0

150.000,00

0

200.000,00

0

50.000,00

11.895,00

400.000,00

265.421,81

§ 6270 – dotacja z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do

68.600,00

23.567,00

2.

34,4

3
sektora finansów publicznych:
1)dofinansowanie dla mieszkańców Gminy
Zdzieszowice związane ze zmianą
ogrzewania budynków mieszkalnych –
przejście z paliwa stałego na ekologiczne

OGÓŁEM:

1.693.600,00

379.543,42

III. Niewłaściwe obciąŜenie rachunku – 3.931,45 zł
- zwrot opłaty produktowej do budŜetu

IV. Stan środków na koncie na dzień 30 czerwca 2008r.: 988.899,49 zł
( pkt.1 – pkt.2 - pkt.3 = pkt.4 )
V. Stan zobowiązań na 30.06.2008r.: 29.921,88 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia
zakup drzew i nasadzeń

Zdzieszowice 30 lipca 2008r.
Opracowała :

Zdzisława Krukowska
BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

22,4

ANALIZA STANU REALIZACJI
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
Poz
1.

2.

DZ.Treść

Plan
budŜetu

Opis stanu realizacji zadania

Zakup drzew i nasadzeń

30.000

Zadanie zrealizowano

Zakup kontenerów do segregacji odpadów

30.000

Zadanie zrealizowano

3. Konserwacja rowów melioracyjnych

100.000

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ogłoszono przetarg na realizację. Wykonanie IV kwartał 2008 r

4.

Remont przepustów i mostów

300.000

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Realizacja w IV kwartale 2008 r

5.

Zabezpieczenie kasztanowców

15.000

W trakcie realizacji. Zakończono I etap.
Realizacja II etapu w XI 2008r.

6.

Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja

50.000

Zadanie zrealizowano w I etapie – wiosna
II etap - Jesień 2008 r
.

7.

Nadzory, ogłoszenia oraz szacunki szkód

5.000

w/g potrzeb

Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy
Zdzieszowice dotyczące unieszkodliwiania
8. odpadów azbestowych przy wymianie pokryć
dachowych na budynkach mieszkalnych i
gospodarczych.

30.000

Realizacja na bieŜąco w miarę napływu wniosków
o dofinansowanie.
Dotychczas wpłynął 1 wniosek

9.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych

5.000

w/g potrzeb

Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na
10. gazowe wraz z instalacją gazową oraz
instalacją c.o. w budynku PSP w Krępnej

260.000

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego,
w dniu 15.04.2008r. wyłoniono wykonawcę.
Podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji od
16.05.2008 do 01.09.2008 r. Realizuje firma ANBUD Krapkowice.

Renowacja ujęć wody stacji wodociągowej
Oleszka-Skała wraz z wymianą zestawów
pompowych

150.000

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Realizacja III – IV kwartał 2008 r

Usunięcie azotanów ze studni 1, 2, 3 stacji
wodnej w Oleszce

200.000

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Realizacja III – IV kwartał 2008 r

Modernizacja kotłów z paliwa stałego na
gazowe wraz z instalacją gazową oraz instalacji
13.
c.o. w Filii Przedszkola Nr 6 przy ul. Karola
Miarki

50.000

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Brak 95.000 zł. Wykonanie zadania po dofinansowaniu przez sesję RM

400.000

Zadanie zrealizowano

68.600

Realizacja na bieŜąco w miarę napływu wniosków
o dofinansowanie.

11.

12.

14. Gazyfikacja Oleszka-Jasiona
Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy
Zdzieszowice związane ze zmianą
15.
ogrzewania budynków mieszkalnych –
przejście z paliwa stałego na ekologiczne

