
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie

Nr XXXIX/26/94UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 27 kwietnia 1994 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia planowanych przychodów 

i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 1994 rok.

Na podstawie art. 38 h pkt 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. 
o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U.Nr 3, poz.ó z późn.zm./ 
Rada Miejska w Olsztynie co następuje:uchwala

§ 1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1994 rok, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyna.

§ 3

Prezydent Miasta ogłosi załącznik , o którym mowa w § 1 przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/26/94 

z dnia
Rady Miejskiej w Olsztynie

27.04. 1994 roku

ZESTAWIENIE
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 1994 rok

148.663 tys złI. Stan środków obrotowych 

- 31.12.1993 rok

2.3CO.OCO tys zł 
1.7C0.CC0 tys zł

II. Przychody -
a/ za wycinkę drzew/na podstawie wyd.decyzji/ -
b/ za gospodarcze korzystanie ze środowiska

/10% opłat i kar WIOŚ i UW/ -

Ogółem dochcdy/I+Il/ -

6C0.CC0 tys zł

2.448.663 tys zł

2.400.0CO tys zł 
240.OCO tys zł 
380.CCO tys zł

III. Wydatki
a/ zadania modernizacyjne i inwestycyjne -
b/ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, - 
. zadrzewień* zakrzewień .
c/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 

stanu środowiska /monitoring/
d/ edukacja i propagowanie działań proekolog. -
e/ opracowanie projektu rekultywacji wysypiska - 

odpadów komunalnych w Łęgajnach
e/ zakup pojemników do segregacji odpadów -
f/ promocja segregacji - reklama -

IV.Stan środków obrotowych -
- 31.12.1994 rok

180.000 tys zł

150.OCO tys zł 
70.C00 tys zł

1.280.000 tys zł 
100.000 tys zł

48.663 tys zł

Cgpłem wydatki /III+IV/ 2.448.663 tys zł
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