
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na rok 
2009 
 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 tj., Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz. 958, 
Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 227 
poz. 1505, Nr 20 poz. 106), oraz o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, 
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/787/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r. (zmienioną 
uchwałą Nr XXXIII/847/09 z dnia 23 marca 2009 r.) w sprawie zatwierdzenia zestawienie 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na rok 2009, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. W uchwale Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 
r.(zmienioną uchwałami Nr XXXII/790/09 z dnia 23 lutego 2009 r., Nr XXXIII/831/09 z dnia 
23 marca 2009 r., Nr II/N/850/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r., Nr XXXV/876/09 z dnia 
25 maja 2009 r.) w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na rok 2009, Załącznik Nr 14 
otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE 
 

I.  Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXXI/787/09 Rady Miasta Szczecin  z dnia 2 lutego 
2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. podyktowane  
jest zmianami planu wydatków Gminnego i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

II.  Wprowadzenie zmian w załączniku Nr 14 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2009 rok, 
podyktowane jest koniecznością zmiany merytorycznej Uchwały Nr XXXI/787/09  
Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na rok 2009. 
 
Ad. I. Zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dotyczą przesunięć środków pienięŜnych w poszczególnych grupach: 
 

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównowaŜonego rozwoju: 

 

- zmniejszenia  
§ 2450 - dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieŜących  dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
o kwotę 3 000 zł – dotacja dla organizacji pozarządowych. 
- zwiększenia 

 § 2440 - dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieŜących  dla jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę 15 000 zł, 

 

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie 
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: 

 

- zmniejszenia 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia, zadanie „Edukacja przyrodniczo – 
leśna” o kwotę 10 000 zł, 
-    zwiększenia  
§ 2440 - dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań 
bieŜących  dla jednostek sektora finansów publicznych  zadanie „Edukacja 
przyrodniczo – leśna” o kwotę 21 713 zł, 
§ 4300 – zakup usług pozostałych, poszczególne zadania:  
„Edukacja przyrodniczo – leśna” o kwotę 161 287 zł, 
„Zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich – projekty i wykonanie 
zagospodarowania turystycznego lasów” o kwotę 10 000 zł. 

 

4. Inne zadania ustalone przez radę gminy , słuŜące ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na 
programy ochrony środowiska: 

 

- zmniejszenia 
§ 4300 – zakup usług pozostałych, poszczególne zadania: 
 „Ochrona przyrody i łowiectwo – pogotowie interwencyjne (Łowczy)” o 
kwotę 13 000 zł, 
„ Zadania interwencyjne słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej” o 
kwotę 182 000 zł. 


