XIX. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Rozdz. 90011
§

Wyszczególnienie

Stan rodków obrotowych na pocz tku okresu
I. Przychody ogółem:
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni
0690 Wpływy z ró nych opłat
0920 Pozostałe odsetki

ne od ludno ci

II. Wydatki ogółem:
4210 Zakup materiałów i wyposa enia
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
6270 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Stan rodków obrotowych na ko cu okresu
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66 258

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie
oprócz stanu rodków pieni nych z pocz tku roku w wysoko ci 48.357 zł, w ci gu
całego roku wpłyn ła kwota 131.791 zł, w tym 131.465 zł z tytułu opłat za gospodarcze
korzystanie ze rodowiska oraz 326 zł z tytułu odsetek od rodków zgromadzonych na
rachunku bankowym.
Wydatki z GFO iGW w Pleszewie zostały poniesione na:
- partycypacj w utrzymaniu rzeki Ner,
- dofinansowanie akcji "Sprz tanie wiata 2005",
- urz dzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie i zakrzewie ,
- realizacj przedsi wzi zwi zanych z gospodark odpadami,
- wydatki na edukacj ekologiczn (szkolenia, publikacje ksi kowe),
- remonty na sieci kanalizacji deszczowej,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni cieków,
- odwadniania dróg,
- opłaty za prowadzenie rachunku i przelewy z rachunku bankowego.
Na koniec roku stan rodków pieni

nych na rachunku funduszu wynosił 66.258 zł.

- 70 -

