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Załącznik nr 14
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 POWIATOWEGO 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

210.000
w tym:
-	Przychody własne
·	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

057
058
069
091
092


10.000

200.000
II.   Wydatki

210.000
w tym:
-	Realizowanie zadań modernizacyjnych 
i inwestycyjnych służących ochronie i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony  przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji 

2450
4300
6260
6270


210.000




Wyodrębniony rachunek bankowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilany jest przez 10 % 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 stanowią w niewielkim stopniu również odsetki bankowe. 
Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na     2003 rok zaplanowano w wysokości 210.000 zł, co stanowi 73,7 % przewidywanego wykonania w roku 2002. 

Na rok 2003 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 210.000 zł.  

¨	Na wydatki związane z realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł.

      Z kwoty tej sfinansowane zostaną między innymi następujące zadania:
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
-	zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w  mieszkaniach prywatnych osób fizycznych,
w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej:
-	likwidacja uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych,
-	przebudowa cieków wodnych celem dostosowania ich koryt do przejęcia wód opadowych,
-	budowa kanalizacji sanitarnej. 




