Załącznik Nr 5 do UchwałyNr XVI/263/2007
z dnia 19.12.2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

3.126.815,00

Stan środków na dzień 31.12.2007 r.

1.400.000,00

1.1. PRZYCHODY
§ 1080 Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych
Wpływy - prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

1.400.000,00

4.526.815,00

1.2. WYDATKI
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasad zrównoważonego rozwoju
- w tym: współdziałanie z kołem pszczelarskim
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
- Selektywna zbiórka odpadów

.17.000,00
.7.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
i zasad zrównoważonego rozwoju
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
- Selektywna zbiórka odpadów
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych
- Przebudowa kraty na rowie FOCH
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
oraz parków
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej,
uzupełnienie nasadzeń
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków, ciągów zieleni

.790.000,00

§ 6010 – Wydatki na objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
1. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju,
w tym na programy ochrony środowiska
- Zadania związane z wprowadzeniem do wód lub do ziemi ścieków Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Knurów dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie
gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa systemów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach programu
„Rewitalizacja wód rzeki Bierawki”
1

.1.000,00
.10.000,00

.10.000,00
.50.000,00
.50.000,00
.180.000,00
.150.000,00
.30.000,00
.550.000,00
.50.000,00
.50.000,00
.450.000,00
1.203.000,00

1.203.000,00

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

2.436.815,00

1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:
- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa
systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu
"Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"- dokumentacja projektowa
wstępne studium wykonalności,
- II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki
ściekowej gminy" - roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski
- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej
z odprowadzeniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty
budowlane

1.050.000,00

.300.000,00

1.086.815,00

§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:
1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz
pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania

.80.000,00

2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni
Ziemi
- Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

.60.000,00

Stan środków na dzień 31.12.2008 r.

.20.000,00

.20.000,00

.60.000,00
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