
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 
                     I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wpływy z czynszów 20 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 - pozostała działalność

   Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych.
   Czynsze za mieszkania w leśniczówkach na terenie lasów komunalnych.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy  prawne:
 - umowa z najemcami mieszkań

Opłata produktowa 140 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłatą produktową

Środki finansowe przekazane na rzecz Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów 
opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych 
przez Gminę do 15  lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z 
ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z 
odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich np.: szkło, puszki, opakowania z tworzyw 
sztucznych oraz edukację ekologiczną dot. selektywnej zbiórki odpadów. 

 Sezonowość:
 - maj

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
   (Dz.U. Nr 203 poz.1966)
 - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
   niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U 01. Nr 63
   poz. 639 ze zm.)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 783 894

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota dotacji ustalona na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
z dnia 17 lutego 2004 r., znak: FB.1 - 3011-2/10/2004 w sprawie  przyznania dotacji  celowej
z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań
powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina
nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach
miast na prawach powiatu.
Zwrot wydatków oświetlenia ulic w 2003 roku.

OGÓŁEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  
                                      I OCHRONA ŚRODOWISKA 943 894


