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Załącznik nr 13
do uchwały Nr III/45/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – 
Miasta na prawach powiatu na 2003 r.


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
W KALISZU NA 2003 ROK


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
/zł/
Wyszczególnienie
Paragraf
Plan na 2003 rok
1
2
3
I.    Przychody

440.000
w tym:
-	Przychody własne
·	Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych
·	Odsetki bankowe
-	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
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II.  Wydatki

440.000
w tym: 
-	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju    
-	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
-	Realizowanie przedsięwzięć związanych 
z gospodarką odpadami  oraz wspomaganie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom
-	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską
-	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
w gminie
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Wyodrębniony rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kaliszu zasilany jest przez 20 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian za wyjątkiem opłat za składowanie odpadów  oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Ponadto przychody przedmiotowego funduszu stanowi 100 % opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.



Na 2003 r. zaplanowano przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w wysokości 440.000 zł, co stanowi 62,4 % przewidywanego wykonania w roku 2002. Spadek wpływów z tytułu opłat i  kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie        w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych spowodowany jest zmniejszonym zakresem korzystania ze środowiska. 

Na 2003 rok ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 440.000 zł. Środki funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

¨	Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowano kwotę 30.000 zł. 
      Ze środków tych sfinansowane zostaną następujące zadania:
-	podnoszenie kwalifikacji specjalistów ochrony środowiska, organizacja seminarium ekologicznego,
-	edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (udział finansowy miasta w organizowaniu lekcji ekologii   i warsztatów na terenach zmienionych biologicznie i objętych różnymi formami ochrony, organizacja konkursów wiedzy ekologicznej oraz realizacja międzyszkolnych programów edukacji ekologicznej, wyposażenie szkolnych pracowni ekologicznych w literaturę i pomoce dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska), 
-	edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży propagująca selektywną zbiórkę i recykling, (wycieczki, tematyczne, konkursy), zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata 2003”.

¨	Na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła zaplanowano kwotę 15.000 zł. 

¨	Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz na wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom zaplanowano środki w wysokości      50.000 zł. 
Z kwoty tej zostaną sfinansowane m. in. następujące zadania: 
-	przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych,
-	likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych. 

¨	Na urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano kwotę 220.000 zł, która przeznaczona będzie m. in. na:
-	rewaloryzację zabytkowych terenów zieleni miejskiej,
-	zakup elementów małej architektury (ławek, koszy) oraz naprawę zdewastowanych elementów małej architektury (mostki parkowe),
-	zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie zieleni miejskiej.

¨	Z kwoty 125.000 zł zaplanowanej na realizację innych zadań służących ochronie środowiska sfinansowane zostaną między innymi:
-	opracowanie programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla miasta Kalisza,
-	utrzymanie w należytym stanie technicznym rowów mających szczególne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie miasta Kalisza,
-	wspieranie ekologicznych form transportu.










