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ROZCHODY      27 471 610 zł 

 

 

Kwota w wysokości 27 471 610 zł przeznaczona zostanie na: 

� wykup obligacji 25 000 000 zł 

� spłaty rat pożyczek   2 471 610 zł. 

 

 

FUNDUSZE CELOWE 

 

 

Powiatowy Fundusz Gospodarki  Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym   

 

Dochodami tego Funduszu są m. in. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów 

i budynków, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów powiatowych i uzgadnianiem 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Środki Funduszu przeznaczone są na 

uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i 

utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. 

Środki PFGZGiK gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

 Stronę dochodową Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzą 

wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy i odrębnych przepisów. 

Dochodami mogą też być wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, dobrowolne wpłaty zakładów pracy, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób 

fizycznych i prawnych oraz świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji. Dochód 

powiatowego Funduszu stanowią 10% wpływy za składowanie odpadów, 10% wpływy z opłat i kar za 

pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska. 

Środki Funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem  

i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji ekologicznych  

o charakterze ponadgminnym. 

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 

 Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, dochodami  tego Funduszu są 

wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za usuwanie drzew i krzewów, 20% wpływów  z opłat za 

pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska oraz 50% wpływów za składowanie 

odpadów.  

Środki Funduszu przeznacza się na likwidację uciążliwych dla środowiska źródeł emisji 

zanieczyszczeń, urządzenie terenów zieleni oraz przywracanie walorów przyrodniczych w zespołach 

parkowych, edukację i szkolenie z zakresu ochrony środowiska, dofinansowanie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, urządzeń podczyszczających, regulację Wisłoka, zapobieganie hałasowi, 

opracowania i ekspertyzy w zakresie spraw ochrony środowiska i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowe, zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




