
Uchwała Nr VIII / 35 / 07
Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
Gminnego  Funduszu Ochrony   Środowiska

i Gospodarki  Wodnej na rok 2007.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity z 2006 Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami ) Rada
Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2007, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania
planu, o którym mowa w § 1, po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice .

§ 4

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Baćkowice w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na podstawie art. 420
ust.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 129, poz. 902). Dochodami gminnego funduszu są wpływy z tytułu opłat i kar
pienięŜnych pobieranych na podstawie ustawy i przepisów szczególnych:

• wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów
szczególnych stanowią w 20 % dochód gminnego  funduszu,

• wpływy z tytułu opłat i kar za składowania i magazynowanie odpadów stanowią w 50%
przychód gminnego funduszu , na którego obszarze składowane są te odpady

• wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości przychód
gminnego funduszu gminy z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

• wpływy z dobrowolnych wpłat, zapisów, darowizn, świadczeń rzeczowych i środków
pochodzących z fundacji oraz wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na

wspomaganie działalności określonych w ustawie oraz na inne zadania ustalone przez Radę
Gminy słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównowaŜonego rozwoju. Działalność moŜe być finansowana przez przyznawanie dotacji.

Zgodnie z art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska podstawą gospodarki
finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są roczne plany
przychodów i wydatków  zatwierdzane przez Radę Gminy .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to waŜne narzędzie
kreowania i stymulowania rozwoju regionalnego i lokalnego. Właściwe wykorzystanie
środków funduszu moŜe doprowadzić do pozytywnych, poŜądanych rozwiązań,
unowocześnienia technologii, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko a
niejednokrotnie poprawę jego stanu.

Dysponowanie przez Wójta Gminy środkami finansowymi przeznaczonymi na
dofinansowanie zadań jak wyŜej winno skutkować poprawą sytuacji w tym zakresie .

Konieczne jest zatem zatwierdzenie przez Radę w drodze uchwały przedłoŜonego
projektu.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1
                                                               Rady Gminy w Baćkowicach z dnia  20 kwietnia 2007r.

Plan
Przychodów i wydatków Gminnego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lp. Treść Kwota  / zł /
1 2 3
1. Stan funduszu na dzień 01.01.2007r 42 638
2. Przychody

w tym :
• Dotacje z budŜetu
• Dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski 120 000

3. Wydatki ogółem
w tym:

• Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi zgodnie z wymogami
ustawy – Prawo ochrony środowiska,

• Realizacja projektów w kierunku lepszego wykorzystania energii cieplnej w
gminnych  obiektach i budynkach uŜyteczności publicznej w celu ograniczenia
zuŜycia energii w trakcie eksploatacji oraz zamiany paliw w kotłowniach na
paliwa przyjazne środowisku.

• Przedsięwzięcia wykorzystujące niekonwencjonalne źródła energii,
• Kontynuacja programu edukacyjnego  w zakresie gospodarowania metodami

ekologicznymi, agroturystyki, ekologizacji otoczenia oraz kształtowania
postaw pro-ekologicznych.

• Realizacja gminnych programów budowy systemów oczyszczania ścieków w
terenie gdzie budowa komunalnych sieci kanalizacyjnych jest ekonomicznie
nieuzasadniona

• Realizacja programów ochrony środowiska  (sprzątanie świata, szkolenie
pracowników,  szkolenia, edukacja ekologiczna młodzieŜy oraz zakup
niezbędnego sprzętu )

• Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, słuŜące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej w tym:

• termomodernizacja obiektów szkolnych
• realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych

słuŜących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
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4. Stan funduszu na dzień 31.12.2007r. 47 638


