
UZASADNIENIE 

 

Projekt uchwały zawiera zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany załączników 

wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych budŜetu Miasta Szczecin na 2010 rok 

polegające na:  

- zwiększeniu dochodów o kwotę 7 526 690 zł 

- zwiększeniu wydatków o kwotę 7 526 690 zł 

 

Zmiany dochodów polegają na: 

- zwiększeniu dochodów bieŜących o kwotę 7 526 690 zł  

w tym: 

- „Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 5 720 000 zł                          
- „Wpływy środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach  
    Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r." o kwotę 1 806 690 zł 

 

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych źródeł po stronie dochodów bieŜących 

zawiera załącznik nr 1 do uzasadnienia. 

 

Zmiany wydatków polegają na: 

- zwiększeniu wydatków bieŜących o kwotę 7 526 690 zł 

w tym: 

- „Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 
    i ochroną powierzchni ziemi” o kwotę 3 359 730 zł 
- „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 
    i zasady zrównowaŜonego rozwoju” o kwotę 35 000 zł 
-  „Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz 
    badań stanu środowiska, a takŜe systemów pomiarowych  
    zuŜycia wody i ciepła” o kwotę 90 000 zł 
-  „Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych,  
    słuŜących ochronie i gospodarce wodnej, w tym dotyczących 
    instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów 
    małej retencji wodnej” o kwotę 115 000 zł 
-  „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie 
    i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków” o kwotę 3 057 000 zł 
- „Inne zadania słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 
    wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju” o kwotę 869 960 zł 
 

 

- przeniesieniu wydatków bieŜących  



 
 

w tym: 

- zmniejszenie wydatków na zadaniu „nadzór nad gospodarką komunalną” 
 o kwotę 70 000 zł 
z przeznaczeniem na  
- dotację celową na finansowanie zadania zleconego do realizacji  
  stowarzyszeniu na przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej  
  nt. ekologicznej gospodarki odpadami  w kwocie 70 000  zł. 
 

 

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych zadań po stronie wydatków bieŜących  

zostały przedstawione w załącznikach nr 2 do uzasadnienia. 

 

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany: 

- w uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie 

budŜetu Miasta na 2010 rok – polegające na likwidacji funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej. Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy 

 – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – likwiduje się powiatowe 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminne fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. Jednocześnie nakazuje powiatom i gminom dostosować uchwały 

budŜetowe na 2010 rok do przepisów cyt. ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia jej w 

Ŝycie. Dotychczasowe wpływy funduszy z tytułu opłat i kar na rzecz środowiska stały się,  

z mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska, dochodami budŜetowymi, z których naleŜy 

finansować zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym przez 

ustawę. Stąd, w projekcie uchwały, proponuje się  wyodrębnić przedmiotowe zadania  

i wpływy z opłat i kar na rzecz środowiska w formie załącznika (załącznik nr 4) do 

uchwalonego budŜetu Miasta na 2010 rok. 

 

Przedkładany projekt uchwały uwzględnia zmiany wynikające ze zmiany ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 

 

 


