
UCHWAŁA NR XXVIII /189 /2008 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 30 grudnia 2008 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 

 

 

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 2009 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 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 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XXVIII/189 /2008  

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

z dnia 30 grudnia 2008 roku 

 

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią wpływy z 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Planowane przychody na rok 2009 wynoszą 30 000 zł 

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 661 753 zł 

Ogółem planowane przychody na rok 2009 wynoszą 691 753 zł 

Wydatki zaplanowano w wysokości 690 753 zł i w tym: 

1. Wydatki bieżące w kwocie 41 000 zł 

kwota 7 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia. 

kwota 34 000 zł – zakup usług pozostałych w tym: opracowanie Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2009-2012, czyszczenie rowów melioracyjnych, likwidacja 
dzikich wysypisk.  

2. Wydatki majątkowe w kwocie 649 753 zł  

kwota 624 753 zł na wydatki inwestycyjne  

kwota 25 000 zł dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

- dofinansowania związane z utylizacją azbestu  

- zwrot wydatków na przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniesie 1 000 zł 

Ogółem 691 753 zł. 

                                                                                                   Burmistrz 

                                                                                            /-/ Teofil Marciniak 


