Zał cznik do uchwały Nr 328/XXXIV/2006
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 22 lutego 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – ROK 2006
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Wyszczególnienie
2
Stan funduszu na pocz tek roku
rodki pieni ne
Nale no ci
Zobowi zania
Przychody
§ 0690 – wpływy z ró nych opłat
Wydatki
Wydatki bie ce
§ 4210 – zakup materiałów i wyposa enia
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych
na realizacj zada bie cych dla jednostek
sektora finansów publicznych

IV. Stan funduszu na koniec roku
1. rodki pieni ne
2. Nale no ci
3. Zobowi zania

Plan PFO iGW
na rok 2006
/w złotych/
3
21.740
21.740
0
0
125.000
125.000
146.740
146.740
6.000
15.000
125.740

0
0
0
0

Podane wy ej pozycje stanowi :
- § 0690 – przychody zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska w tym: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
rodowiska i administracyjnych kar pieni nych pobieranych na podstawie
ustawy Prawo ochrony
rodowiska oraz przepisów szczególnych,
przekazywane przez Zarz d Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony rodowiska,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposa enia niezb dnego do prawidłowego
funkcjonowania Wydziału przy realizacji zada proekologicznych zgodnych z
ustaw Prawo ochrony rodowiska, w tym zakup zestawu komputerowego,
zakup wydawnictw oraz prenumeraty czasopism,
- § 4300 – zakup usług pozostałych niezb dnych do prawidłowego
funkcjonowania Wydziału przy realizacji zada proekologicznych zgodnych z
ustaw Prawo ochrony rodowiska, w tym koszty szkole , zakup aktualizacji
do Systemu Informacji Prawnej LEX,

2
-

§ 2440 – wspomaganie działalno ci z zakresu edukacji ekologicznej oraz
propagowania działa proekologicznych i zasady zrównowa onego rozwoju,
w tym: dofinansowanie akcji ekologicznych: Sprz tanie wiata oraz Dzie
Ziemi, dofinansowanie organizacji konkursów z elementami edukacji
ekologicznej
o
zasi gu
ponadgminnym,
dofinansowanie
realizacji
przedsi wzi na rzecz ograniczenia emisji do rodowiska oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla rodowiska no ników energii, głównie realizacja
Programu Ochrony
rodowiska dla Powiatu Kłobuckiego oraz Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego, gminnych spółek wodnych,
likwidacja dzikich wysypisk, ródła energii odnawialnej, wspomo enie
realizacji powiatowego programu EKOROZWOJU.

