WYKAZ
zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2020 r.
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Gospodarka mieszkaniowa

257.357,75

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

125.000,00

Wydatki majątkowe

125.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

125.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1)termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1
Maja 16 ( OŚiGW)

125.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

132.357,75

Wydatki majątkowe

132.357,75

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

132.357,75

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1)termomodernizacja budynku przy ul. Filarskiego
19 – etap I ( OŚiGW)

132.357,75

Oświata i wychowanie
80101

228.942,25

szkoły podstawowe

188.942,25

Wydatki majątkowe

188.942,25

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

188.942,25

1)programy finansowane z udziałem środków , o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego – dofinasowanie Projektu
„Termomodernizacja budynku szkolnego przy
ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach ( OŚiGW) –
segment G” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

188.942,25

2

w tym:
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-wkład własny – (OŚiGW)
80104

Przedszkola

40.000,00

Wydatki majątkowe

40.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

40.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1)termomodernizacja budynku P-6 – wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (OŚiGW)

40.000,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

900
90003

Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań:
4300 zakup usług pozostałych
a)likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie
gminy Zdzieszowice ( OŚiGW)

90004

utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań:
4300 zakup usług pozostałych
a)utrzymanie zieleni ( OŚiGW)

90005

188.942,25
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10.000,00

210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

85.000,00

Wydatki majątkowe

85.000,00

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

85.000,00

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

85.000,00

85.000,00

3

wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza ( OŚiGW )
90095

pozostała działalność

117.000,00

Wydatki bieżące
w tym:
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
4210 zakup materiałów i wyposażenia
a)zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)

117.000,00

4300 zakup usług pozostałych
a)wycinka i przecinka drzew i krzewów (OŚiGW)

52.000,00

Ogółem:

117.000,00
117.000,00
65.000,00

908.300,00
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