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   Załącznik Nr 5 
                                                                                                                    do Uchwały Nr  …………………. ........ 

    z dnia    

    Rady Powiatu Wągrowieckiego 

  

DOCHODY  I  WYDATKI ZWIĄZANE  Z   OCHRONĄ  ŚRODOWISKA 
 

1. Dochody          -       150.500 
 

   Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

   Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

                                  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

 

    0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób  

                 prawnych i innych jednostek organizacyjnych  -                500 

 

    0690 – wpływy z różnych opłat     -         150.000 

                 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

                 i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji 

                 zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów 

                 na składowiskach. 

 

2. Wydatki          -       150.500 

  
    Dział 020 – Leśnictwo        -          50.146 

 

    Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną      -          50.146

          
    dotacje  na zadania bieżące         

    - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 

      dotacja w ramach porozumień z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko 

 

    Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    -        100.354 

 

    Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami      -          50.000 

 

    dotacje na zadania bieżące,        

    - dotacje dla samorządów gminnych na dofinansowanie przedsięwzięć 

      związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,  

      polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z  

      gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 

    Rozdział 90095 – Pozostała działalność      -          50.354 

 

     wydatki związane z realizacją zadań statutowych      –          49.354 

    - m.in. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestano- 

     wiących własności Skarbu Państwa, zlecenie redukcyjnego odstrzału lisów,  

     opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  

     Wągrowieckiego /34.600 zł/, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów  

     z zakresu ekologii: konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo –  

     Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie  

     spotkania z przyrodą”, „Aluminiowa Góra Puszek” /13.254 zł/, zakup książek  

     branżowych /500 zł/, szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 

     Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000 zł/. 
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     dotacje  na zadania bieżące         -            1.000 

     - dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej  

       Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. 

 

 

          Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

……………………………….. 

         /Małgorzata Osuch/ 

    

 


