Tabela Nr 5
do Uchwały Nr 559/XXXVIII/2017
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 grudnia 2017r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo
ochrony środowiska - w 2018 roku
DOCHODY
Dział

Rozdz.

900

§

90019

Wyszczególnienie

0690

Uszczegółowienie

Realizacja dochodów zwiazanych z opłatami za
Wpływy związane z gromadzeniem
gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi
środków z opłat i kar za korzystanie ze
Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów
środowiska
budżetowych gminy
RAZEM

Plan dochodów na
2018 rok

100 000,00

100 000,00

WYDATKI
Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie zadań

010

01010

6050

Budowa wodociągu i kanalizacji

900

90003

4300

"Akcja sprzatanie lasu"

900

900

90003

90005

4210

4390

"Akcja sprzatanie lasu"

Ekspertyzy, opinie i opracowania
rzeczoznawców

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego

Budowa infrastruktury sanitacyjnej w miejscowości Kosów i Wólka
Kosowska
Zakup drzew i krzewów dla uczestników programu "Akcja
sprzątanie lasu"
Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych

Wykonanie oględzin pomieszczeń do montażu kotłów gazowych
dla mieszkańców Gminy Lesznowola zgłoszonych do programu
"Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni" Nr programu: 2017 - 0A - 8

Plan wydatków na
2018 rok

50 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie zadań

900

90019

4390

Ekspertyzy, opinie i opracowania
rzeczoznawców

925

92503

4300

Utrzymanie i pielęgnacja pomników
przyrody

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego

Wykonanie zadań zgodnych z art. 400a ust.1 pkt 42 ustawyPrawo ochrony środowiska, między innymi wykonanie ekspertyz,
opinii i opracowań rzeczoznawców w zakresie hydrologicznym i
geologicznym związanych z zagospodarowaniem wód opadowych
oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych (określenie wieku
i stanu zdrowotnego drzew do postępowania o wydanie decyzji na
wycinkę drzew a także ocenę stanu zdrowotnego drzew
ustanowionych jako pomniki przyrody)

Pielęgnacja drzew będących pomnikami przyrody zlokalizowanych
na terenie Gminy Lesznowola (likwidacja posuszu , instalacja
wiązań w koronach drzew, oznakowanie)

RAZEM

Plan wydatków na
2018 rok

10 000,00

10 000,00

100 000,00

