
Załącznik Nr 7                                                                                                                                                                                                                                                  
do uchwały Nr XIV/93/08 
Rady Miejskiej ChełmŜy  
z dnia 5 marca 2008 roku 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRON Y 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 

 

Przychody 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.500 

90011  
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
122.500 

0690 Wpływy z róŜnych opłat 84.620 
 

 
BO  37.880 

Ogółem 122.500 

 

 

Wydatki 

 

Dział Rozdział § Nazwa Kwota 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122.500 

90011  
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 
122.500 

2820 

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  

3.500 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5.000 

4300 Zakup usług pozostałych 89.900 

4430 RóŜne opłaty i składki 100 

 

 

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  24.000 

Ogółem 122.500 

 

 

 



DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM śY W 2008 ROKU 

 

§0690 – Wpływy z róŜnych opłat  

Dochody GFOŚiGW – 122.500,00 

 

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁM śY W 2008 ROKU 

 

PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE – 122.500,00  

§ 2820 - Dofinansowanie Społecznej StraŜy Ochrony Przyrody – 3.500,00 

Niniejsze środki zostałaby przeznaczone na dofinansowanie Społecznej StraŜy 

Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak 

równieŜ ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody.  

 

 Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieŜy – 7.000,00 

§ 4210 – 5.000,00 

W ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje „Wiosennego sprzątania Miasta ChełmŜy” 

oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do 

przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. 

materiały. a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały ksiąŜkowe dla biblioteki i szkół. 

§ 4300 – 2.000,00 

W ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. 

zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji. 

 

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 10.400,00 

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku 

na terenie miasta. 

 

§ 4300 – Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami -

77.500,00 

 W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony 

Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta ChełmŜy na lata 2004-2010,                           



z perspektywą na lata 2011 – 2020, który został przyjęty Uchwałą Nr XIV/121/04 Rady 

Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2004r. Zgodnie z ustawa Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji nie rzadziej, niŜ 

co 4 lata. Część tej kwoty przeznaczona zostałaby równieŜ na segregację oraz uregulowanie 

płatności związanych z selektywną zbiórką odpadów prowadzoną przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w ChełmŜy. 

 

§ 4430 – RóŜne opłaty i składki – 100,00 

 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 24.000,00 

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu 

budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 


