
Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej

 Miasta Płocka na rok 2010
Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 grudnia 2009 roku

PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. Wyszczególnienie Kwota

I. PRZEWIDYWANY STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2010 ROKU 0,00

II. PRZYCHODY
 

3.600.200,00

1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

3.600.000,00

2. Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

200,00

50



Lp. Wyszczególnienie Kwota

III. WYDATKI 3.599.700,00

Wydatki bieżące 1.552.200,00

1. Zazielenienie terenów miasta

§ 2440 –  Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów 
publicznych

§ 2450 –  Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zakres rzeczowy:
− Przeprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów oraz innych roślin wieloletnich,

− Zakładanie nowych trawników i renowacja istniejących,

− Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (cięcia techniczne i korekta koron drzew) na terenach placówek 
oświatowych oraz innych będących we władaniu gminy Płock,

− Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,

− Ochrona pomników przyrody.

734.100,00

3.000,00

20.000,00

111.100,00

600.000,00

2. Edukacja ekologiczna

§ 2440 –  Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów 
publicznych

§ 2450 –  Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

197.100,00

76.600,00

40.500,00

43.000,00

37.000,00
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Zakres rzeczowy:
− Realizacja konkursu „Segreguj odpady” organizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego,

− Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla jednostek oświatowych,

− Realizacja konkursów o tematyce ekologicznej, organizacja obchodów „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie 
Świata” organizowanych przez jednostki oświatowe oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów 
publicznych,

− Wyjazdy dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne do parków krajobrazowych, nadleśnictw i gospodarstw 
ekologicznych. 

 

3. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zakres rzeczowy:

− Prenumerata specjalistycznych publikacji,

− Badania dotyczące emisji hałasu,

− Badania gleby,

− Zlecanie wykonania ekspertyz, sporządzanie opinii i innych opracowań z zakresu ochrony środowiska i 
ochrony przyrody.

40.000,00

35.000,00

5.000,00

4. Monitoring przemieszczeń Skarpy Wiślanej (prowadzenie, przegląd i remont sieci reperów)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

100.000,00

5. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami 
atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

200.000,00

110.000,00

90.000,00
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Zakres rzeczowy:
− Usuwanie skutków obfitych opadów atmosferycznych, usuwanie wód roztopowych i powodziowych oraz 

wód będących następstwem poważnej awarii sieci wodociągowej, zagrażających stanowi technicznemu 
obiektów budowlanych, urządzeniom komunalnym i zaopatrzenia w wodę oraz stwarzających zagrożenie w 
ruchu komunikacyjnym, środowiska i ludzi,

− Pompowanie, wywóz do utylizacji nieczystości płynnych ze studni, szamb i studzienek kanalizacyjnych po 
wystąpieniu opadów lub sytuacji powodziowej,

− Dostawa wody pitnej dla mieszkańców miasta z terenów zagrożonych skutkami awarii technicznej, suszy, 
podtopienia wodami opadowymi oraz powodzi,

− Wynajęcie specjalistycznych firm zajmujących się transportem odpadów (chemicznych i zwierzęcych) do 
miejsca utylizacji, utylizacją i rekultywacją terenów skażonych,

− Przeciwdziałanie, zapobieganie, likwidacja zdarzeń wywołanych przez epidemie i pomory skutkujących 
powszechnym zagrożeniem dla ludności i zwierząt,

− Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w tym doraźna naprawa wałów przeciwpowodziowych, zapór 
bocznych i innych urządzeń zabezpieczających przed powodzią,

− Materiałowo – techniczne zabezpieczenie przedsięwzięć.

6. Termomodernizacja budynków gminnych

§ 4270 - Zakup usług remontowych

281.000,00

Zakres rzeczowy:
− Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 6.

Wydatki inwestycyjne 2.047.500,00

1. Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, 
Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy 
Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą - w ramach zadania ze środków funduszu 
finansowana będzie realizacja kanalizacji deszczowej 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

220.000,00
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2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej 
w prawo – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, 
Kaszubska, ks. Skierkowskiego, Kujawska) - w ramach zadania ze środków funduszu 
finansowana będzie realizacja kanalizacji deszczowej 
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

922.500,00

3. Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - w ramach 
zadania ze środków funduszu finansowana będzie realizacja  kanalizacji sanitarnej
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

150.000,00

4. Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii 
tramwajowej - w ramach zadania ze środków funduszu finansowana będzie realizacja 
likwidacji kolizji sanitarnych
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

650.000,00

5. Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą - w ramach zadania ze środków 
funduszu finansowana będzie realizacja  kanalizacji deszczowej 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

105.000,00

IV. PRZEWIDYWANY STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 500,00
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