Uchwała nr VII/42/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska
( Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz.902,Nr 169,poz.1199 i Nr 170,poz.1217) oraz art.18 ust.2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591
oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214
poz.1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 , z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 )
Rada Miasta uchwala co następuje:
§1.Zatwierdza się przedłoŜone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2.Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się

Prezydentowi

Miasta

Ostrowca

§3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§4.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik do uchwały Nr VII/42/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

I

Przychody

Plan

Stan środków pienięŜnych na dzień
31.12.2006 roku

472 379,95,-

1.
II

2.

3.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska wymierzanych przez
Prezydenta w tym:
1)grzywny i kary pienięŜne od osób
fizycznych
2) grzywny i kary pienięŜne od osób
prawnych
3) z opłat ekologicznych

2 000,3 000,15 000,-

Wpływy pochodzące od Zarządu
Województwa w tym:
1) z opłat ekologicznych
2) z kar za korzystanie ze środowiska

305 000,-

Odsetki od środków finansowych
zgromadzonych na rachunku bankowym

15 491,-

Razem poz. I-II

III

20 000,-

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych poŜyczek
przechodzących z 2006 roku w tym:
-od osób fizycznych
-od innych podmiotów
Planowane przychody razem
poz. I-III

300 000,5 000,-

812 870,95,5 619,2 282,3 337,818 489,95,-

I

Wydatki
1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie
działań proekologicznych i zrównowaŜonego
rozwoju
2.Wspomaganie systemów kontrolnych i
pomiarowych oraz badań stanu środowiska i
systemów pomiarowych zuŜycia wody i ciepła
3.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne
słuŜące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej w tym na gospodarkę wodno-ściekową
- budowa i rozbudowa sieci sanitarnych
4.Przedsięwzięcia związane z ochroną
przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień
i parków
w tym:
1) przedsięwzięcia realizowane przez
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta w Ostrowcu Św.
2) przedsięwzięcia realizowane przez
Gminne Jednostki Organizacyjne

6.Inne cele ustalone przez Radę Miasta
1) unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych oraz segregacja odpadów
2) opracowania dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, gospodarki
wodnej oraz przyrody, w tym programy
ochrony środowiska, dokumentacje
przyrodnicze, ekspertyzy oddziaływania
na środowisko
3) zorganizowanie przez Gminę odbierania
odpadów komunalnych oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych w przypadku
właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umów korzystania z tych usług
4) likwidacja dzikich wysypisk
Razem poz. I

Plan
58 000,95,-

35 489,-

230 000,340 000,-

300 000,-

40 000,-

70 000,5 000,35 000,-

10 000,-

20 000,733 489,95,-

II

PoŜyczki na przedsięwzięcia słuŜące
ochronie środowiska
1.Zadnia modernizacyjne i inwestycyjne
słuŜące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej w tym na:
a)podłączenia do miejskiej kanalizacji,
budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków
b)modernizację ogrzewania węglowego,
z przejściem na paliwo ekologiczne, baterie
słoneczne lub podłączenia do istniejącego
systemu miejskiej sieci c.o.
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną
powietrza- usunięcie i unieszkodliwienie
pokrycia dachowego z eternitu
Razem poz. II
Planowane wydatki razem
poz. I - II

50 000,-

30 000,-

20 000,-

35 000,-

85 000,818 489,95,-

