
Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia …………………..

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2007 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 zw. z art. 420 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 
902) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr V/57/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Gminnego  i  Powiatowego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kaliszu  na  2007  r. 
( z późn. zm.) wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do uchwały Nr …….. Rady Miejskiej Kalisza z dnia …………………
zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2007 r. 

W  uchwale  nr  V/57/2007   Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  25  stycznia  2007  roku 
w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków  Gminnego 
i  Powiatowego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na 2007 rok 
(z  późn.  zm.)  zaplanowano przychody Gminnego Funduszu  w kwocie  310.000 zł, 
w tym przychody z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów  w kwocie 10.000 zł. 
Aktualnie kwota ponadplanowych wpływów z tytułu wycinki drzew i krzewów wynosi 
178.000 zł. Wyższe niż planowane wykonanie przychodów pochodzących z tego źródła 
jest  związane  z  większą  niż  planowano  liczbą  inwestycji  realizowanych  na  terenie 
miasta, wymagających wycinki drzew i krzewów oraz naliczenia opłat.
Ponadto  w  ramach  planu  wydatków  Gminnego  Funduszu  na  2007  r.  planuje  się 
oszczędności  w  wysokości  15.000  zł.  w  związku  z  niewielką  liczbą  wniosków 
złożonych  w  br.  o  dofinansowanie  zmiany  systemu  ogrzewania  z  węglowego  na 
ekologicznego w ramach akcji prowadzonej przez tut. Wydział. 
Niniejszą  uchwałą  zwiększa  się  plan  przychodów  Gminnego  Funduszu  do  kwoty 
488.000 zł, w tym plan przychodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów do 
kwoty  188.000  zł.  Ponadplanowe  wpływy  z  tytułu  wycinki  drzew  krzewów 
w wysokości 178.000 zł oraz oszczędności na zadaniu „Akcja dofinansowania zmiany 
systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne” w wysokości 15.000 zł (w sumie 
193.000 zł) przeznacza się na realizację następujących zadań:

W ramach wydatków bieżących:

W grupie wydatków „Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
wynikające  z  zasady  zrównoważonego  rozwoju”  –  zadanie  pn.  „Rekonstrukcja 
umocnień skarp i koryta strugi parkowej w Parku Miejskim w Kaliszu” - 38.000 zł 
(§  4300).  Celem  zadania  jest  zabezpieczenie  ścianki  umacniającej  brzegi  strugi 
parkowej przed całkowitym zniszczeniem i poprawa walorów estetycznych przyległych 
do niej części parku. Ww. prace wykonane zostaną obustronnie na  odcinku ok. 180 m 
strugi  parkowej  poniżej  przewału.  Pozwolą  one  na  zwiększenie  przepływu  wód 
w  strudze,  co  spowolni  jej  zarastanie  roślinnością  wodną.  Zadanie  to  stanowi 
uzupełnienie działań w zakresie rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu. 

W ramach wydatków majątkowych:

W grupie  wydatków „Przedsięwzięcia  związane  z  ochroną  powietrza”,  zadanie  pn. 
„Modernizacja  systemu  grzewczego  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  poprzez 
montaż  wysokotemperaturowych  zasobników ciepła  –  HTS w kotłach  olejowych  – 
kwota  65.000  zł   (§  6260),  zgodnie  z  wnioskiem nr  OSRiR.DGE.2210/481/149/07 
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji   i Rekreacji w Kaliszu z dnia 25.05.2007 r. (wniosek 
w załączeniu). Planowane przedsięwzięcie obejmuje zainstalowanie w dwóch kotłach 
olejowych  FACOT  00061  wysokotemperaturowych  zasobników  ciepła  (HTS) 
ogrzewanych strumieniem spalin do tem. 1000 0 C. Ciepło zgromadzone w zasobnikach 



ciepła będzie oddawane podczas postoju kotłów, co wydłuży okres ich bezczynności. 
Będzie  to  skutkowało  zmniejszeniem  zużycia  paliwa  w  palnikach  olejowych. 
Modernizacja kotłowni grzewczej w Ośrodku Sportu Rehabilitacji i Rekreacji wpłynie 
na zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających powstałych w wyniku spalania 
oleju o ok. 24,5 %. 

W  grupie  wydatków  „Wspieranie  ekologicznych  form  transportu”  -  zadanie  pn. 
„Budowy ciągu  pieszo-rowerowego  wzdłuż  rzeki  Prosny  na  odcinku  od  II  Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki  do al. Wojska Polskiego” - kwota 90.000 zł 
(§  6110),  zgodnie  z  wnioskiem  nr  ZDM  7041/3/22/3/07  Zarządu  Dróg  Miejskich 
z dnia 26 lipca 2007 r. 
Zadanie to jest  kontynuacją  budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Prosny. 
Stanowi  on,  zgodnie  z  koncepcją  przebiegu  dróg  rowerowych  na  terenie  Kalisza, 
odcinek trasy rowerowej, biegnącej od strony terenów rekreacyjnych w Gołuchowie, 
poprzez Śródmieście  w kierunku kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz ogródków 
działkowych położonych nad zalewem Szałe. 

Powyższy  podział  dokonany  został  w  oparciu  o  analizę  potrzeb  w  zakresie 
przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska w Kaliszu. Podział ten jest zgodny z art. 
406  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  spełnia  kryterium  zgodności  zadania 
objętego dofinansowaniem z polityką  proekologiczną miasta Kalisza oraz kryterium 
efektywności ekologicznej i ekonomicznej przewidzianych do realizacji zadań. 



Załącznik 
do uchwały  ……………….

Rady Miejskiej Kalisza   z dnia …………………………. 
zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia

 przychodów i wydatków  Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

w Kaliszu na 2007 r. 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kaliszu

Dział 900, rozdział 90011
/zł/

Lp. Wyszczególnienie Plan na 
2007

§ 

I. Przychody 488.000
I.1 Przychody własne 
1) Opłaty za usuwanie drzew i krzewów 188.000 0690

I.2 Udziały we wpływach z opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska 

295.000 0690

I.3 Udziały we wpływach z kar za nieprzestrzeganie 
wymogów ochrony środowiska 

5.000 0580

II. Wydatki 624.615

II.1 Wydatki bieżące 317.615

 1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

64.615

a) Nagrody pieniężne dla laureatów XII edycji konkursu 
„Zielony Kalisz” w poszczególnych kategoriach

3.400 3040

b) Składki na ubezpieczania społeczne stanowiące pochodne 
od wynagrodzeń w ramach umów zleceń  związanych 

z realizacją edukacji ekologicznej oraz propagowaniem 
działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego 

rozwoju 

600 4110

c) Składki na fundusz pracy stanowiące pochodne od 
wynagrodzeń w ramach umów zleceń związanych 

z realizacją edukacji ekologicznej oraz propagowaniem 
działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego 

rozwoju

150 4120

d) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów  o dzieło, 
w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej 

oraz propagowania działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju 

3.000 4170



e) Zakup materiałów  i wyposażenia do realizacji zadań 
z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 
w tym także nagród dla uczestników konkursów 

ekologicznych 
(również w ramach współpracy z placówkami 
oświatowymi i organizacjami pozarządowymi)

7.100 4210

f) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
stanowiących nagrody dla uczestników konkursów 

o tematyce ekologicznej oraz zakup literatury fachowej 
i publikacji naukowych na potrzeby Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
(również w ramach współpracy z placówkami 
oświatowymi i organizacjami pozarządowymi)

10.000 4240

g) Organizacja obchodów dni ekologicznych i konkursów 
o tematyce ekologicznej oraz rozpowszechnianie 

informacji o środowisku (wydawanie broszur i publikacji), 
zapewnianie społeczeństwu dostępu do środowiska, 

specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska, 
a także prezentacja działań ekologicznych wynikających 

z realizacji Programu ochrony środowiska dla Kalisza oraz 
Planu gospodarki dla Kalisza

28.615 4300

h) Analiza uzyskanych efektów ekologicznych w związku 
z realizacją i prezentacją działań proekologicznych oraz 

inne opinie, analizy, ekspertyzy dotyczące zagadnień 
ochrony środowiska i ochrony przyrody  

9750 4390

i) Specjalistyczne szkolenia pracowników w zakresie 
ochrony środowiska

2.000 4700

2) Wspomaganie realizacji zadań państwowego 
monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych
oraz badań stanu środowiska

30.000

a) Lokalny monitoring środowiska realizowany przez 
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej we współpracy z Wojewódzkim 

Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
Delegaturą w  Kaliszu 

- monitoring stanu czystości powietrza 
- badania jakości  gleb
- monitoring zrzutu ścieków deszczowych 
- pomiary hałasu drogowego

30.000 4300

3) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 
urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzewień, 

zadrzewień oraz parków 

170.000

a) Rewaloryzacja Parku Miejskiego
(odtworzenie cennego zespołu roślinnego, założenie 

trawników i nasadzenia roślin okrywowych)

30.000 4300



b) Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego na 
Majkowie 

(odtworzenie cennego zespołu roślinnego) 

10.000 4300

c) Rewaloryzacja Plant Miejskich
(odtworzenie cennego zespołu roślinnego) 

10.000 4300

d) Rewaloryzacja Parku w Szczypiornie 
(opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania 

terenu)

10.000 4300

e) Akcja zadrzewiania, zakrzewiania terenów Miasta 
(wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju 

terenów zieleni – zakup roślin)

25.000 4210

f) Nasadzenia roślin wzdłuż ciągów ulicznych i placów 30.000 4300

g) Zagospodarowanie bulwarów nadrzecznych 30.000 4300

h) Założenie nowych terenów zieleni 25.000 4300

4) Wspieranie ekologicznych form transportu 15.000

a)  Infrastruktura wspomagająca transport rowerowy 15.000 4210

5) Inne zadania  służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, wynikające  z zasady zrównoważonego rozwoju

38.000

a) Rekonstrukcja umocnień skarp i koryta strugi parkowej
w Parku Miejskim w Kaliszu

38.000 4300

II.2 Wydatki majątkowe 307.000

1) Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 100.000 

a) Akcja dofinansowania zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na ekologiczne 

35.000 6270

b) Modernizacja systemu grzewczego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego poprzez montaż wysokotemperaturowych 

zasobników ciepła – HTS w kotłach olejowych

65.000 6260

2) Przedsięwzięcia związane z ochroną wód 117.000 

a) Akcja dofinansowania wykonania przyłączy do miejskiej 
sieci  sanitarnej z równoczesną likwidacją szamb  

37.000 6260
80.000 6270

3) Wspieranie ekologicznych form transportu 90.000

a) Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Prosny 
na odcinku od II Liceum Ogólnokształcącego 

im. T. Kościuszki do al. Wojska  Polskiego

90.000 6110
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