UCHWAŁA NR XVII/103 /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z
2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art.29 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz, 2104 ze zmianami/ oraz art. 420 w związku z art. 401
ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz.
902 ze zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie sołectw i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Książu Wlkp.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/103/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego
---------------------------------------------Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
--------------------------------------------------------Przychody
=========
stan środków obrotowych na 1.01.2008
962 163,00
--------------------------------------------------------------plan przychodów
30 000,00
--------------------------------------------------------------Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
30 000,00
================================================================
rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
30 000,00
---------------------------------------------------------------§ 0690 Wpływy z różnych opłat
30 000,00
---------------------------------------------------------------ogółem
Wydatki
==========

992 163,00
=============

Plan wydatków ogółem
991 163,00
--------------------------------------------------------------Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
991 163,00
================================================================
rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
991 163,00
---------------------------------------------------------------§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
8 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
2 000,00
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy
celowych
981 163,00
---------------------------------------------------------------stan środków obrotowych na koniec roku
1 000,00
---------------------------------------------------------------ogółem;
992 163,00
=============
Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 962 163 zł. Planowane
przychody w 2008 r 30.000 zł, gdzie ogółem przychody wyniosą 992 163 zł.
Wydatki w wysokości;
Wydatki zaplanowano w wysokości 991 163 zł w tym:
– kwota 8 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia
– kwota 2 000 zł – zakup usług pozostałych
– kwota 981 163 zł wydatki majątkowe – budowa stacji odwadniania osady w
oczyszczalni ścieków, zwrot wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
budowa kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.,budowa wodociągu oraz
rekultywacja wysypiska śmieci.
Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniesie 1 000 zł
Ogółem wydatki wynoszą 992 163,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/103 /2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią wpływy z
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Planowane przychody na rok 2008 wynoszą 30 000 zł
Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 962 163 zł
Ogółem planowane przychody na rok 2008 wynoszą 992 163 zł
Wydatki zaplanowano w wysokości 991 163 zł i w tym:
– kwota 8 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia
– kwota 2 000 zł – zakup usług pozostałych
– kwota 981 163 zł wydatki majątkowe w tym:
– inwestycja w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – budowa stacji odwadniania osadu
(prasa)
- budowa kanalizacji deszczowej na terenie Książa Wlkp.
- rekultywacja wysypiska śmieci we Włościejewkach
- budowa wodociągu w Chrząstowie
- zwrot wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków
Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniesie 1 000 zł
Ogółem 992 163zł.

Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

