
 
                                                                                 Uchwała Nr XXXIV/299/2009 
                                                                                 Rady Miasta Sandomierza 
                                                                                 z dnia 27 maja 2009 roku 
 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 r. 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym                   
( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 420 i 421 ust. 5 ustawy             
z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.)Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje : 
 

§1 
 
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                      
i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 r., stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 
 

§2 
 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Sandomierzu na rok 2009 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz opublikowanie  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
 

§4 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały XXXIV/299/2009 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku 

W sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 r. 

 
 

Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawia Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                  
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 

Zgodnie z art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz przedstawia do 
zatwierdzenia Radzie Miasta projekt zestawienia przychodów i wydatków na dany rok. 

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 114 597,80 zł. 
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na               

rok 2009 zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł natomiast wydatki na kwotę 274 597,80 zł. 
W planie wydatków zawarte są zadania, których finansowanie jest zgodne z art.406 

ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm. )  

W ramach opracowanego planu  zostaną dodatkowo określone zasady  i warunki 
udzielania dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na transporcie  i przekazaniu do 
utylizacji eternitu pochodzącego z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie 
miasta Sandomierza, których właścicielami są osoby fizyczne. 

W planie wydatków ujęto zadania, których realizacja przyniesie wymierne efekty 
ekologiczne. 
 


