Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Świecie za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie planu przychodów
Plan przychodów na 2007 r. przyjęty został Uchwałą Budżetową w wysokości
1.600.000,- zł.
Uzyskaliśmy przychody z GFOŚiGW w wysokości 1.768.843,- zł, co stanowi
110,5% założonego planu. Stan środków na początek roku wyniósł 121.216,- zł, co
dało łączną kwotę do wykorzystania w wysokości 1.890.059,- zł.

Wykonanie planu wydatków
Plan wydatków przyjęty został Uchwałą Budżetową w kwocie 1.600.000,- zł,
w tym 1.164.000,- zł zaplanowane zostało na zadania inwestycyjne.
Wydatki wykonane zostały w wysokości 1.564.112,- zł. Stan środków
obrotowych na koniec roku wynosił 325.947,- zł.
I.

Zadania bieżące – 433.454,- zł

1.

Segregacja odpadów w gminie – 126.000,- zł

W ramach tych środków prowadzona była selektywna zbiórka odpadów komunalnych
na terenie gminy. W lutym 2006 r. w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono
Wykonawcę – ZUK Sp. z o. o., z którym zawarto umowę na realizację selektywnej
zbiórki odpadów do dnia 31 grudnia 2008 roku. Firma dostarcza mieszkańcom
kolorowe worki przeznaczone do zbiórki: szkła, papieru, tworzyw sztucznych oraz
metalu.
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z odbiorem zapełnionych worków – mieszkańcy otrzymują nowe worki. Ponadto ZUK
Sp. z o.o. dokonuje wywozu 23 szt. trójkomorowych kontenerów SP 7
zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych w Świeciu oraz w Grucznie i Wiągu,
jak również 10 szt. pojemników typu „dzwon” do zbiórki odpadów plastikowych oraz
szklanych ustawionych na terenach wiejskich, w miejscach największych skupisk
ludności tj. Czaple, Terespol Pomorski, Sulnowo, Kozłowo, Sartowice.
Zebrane opady trafiają na składowisko odpadów w Sulnówku, gdzie przeprowadza się
segregację wtórną oraz przygotowuje je do sprzedaży.
W 2007 r. zebrano następujące ilości surowców wtórnych:
• tworzyw sztucznych – 29,48 Mg,
• papieru i tektury – 42,67 Mg,
• szkła – 17,22 Mg,
• metali – 0,60 Mg.
Ponadto, w ramach tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości 6.157,- zł na
sfinansowanie zbiórki i przekazanie do unieszkodliwiania zużytych lekarstw
(z pojemników rozstawionych w aptekach).

2.

Edukacja ekologiczna – 19.830,- zł
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w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich Gminy
Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na szkolenia terenowe.
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i Nadwiślańskiego sfinansowany został przejazd finalistów konkursu ekologicznego
„Przyroda regionu i ochrona środowiska” do Brodnickiego Parku Krajobrazowego.
W ramach współpracy z partnerską gminą Pieszyce – dzieciom z Pieszyc
przebywającym na kolonii letniej w Świeciu, zorganizowane zostały wyjazdy
edukacyjne do Torunia i Trójmiasta.
Ponadto sfinansowany został zakup preparatów mikroskopowych dla szkół oraz plansz
edukacyjnych
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z organizacją uroczystości nadania ścieżce dydaktycznej „Czarcie Góry” imienia
Zdzisława Erdmanna wykonana została tablica informacyjna oraz zakupione zostały
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artykuły spożywczo – przemysłowe i biurowe. Zakupione zostały również: nagrody
książkowe dla potrzeb szkolnego konkursu ekologicznego, komputerowa encyklopedia
drzew i krzewów oraz literatura dotycząca przeprowadzania ocen oddziaływania na
środowisko.

3.

Wycinka drzew z terenów mienia komunalnego, nie objętych umową –
10.000,- zł

W ramach zadania wyciętych zostało 27 drzew będących w bardzo złym stanie
sanitarnym, stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia, oraz dokonano ogłowienia
drzew w Świeciu przy ulicy Ogrodowej, Parkowej, 10 Lutego, na Plantach.

4.

Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją „Sprzątanie świata” –
20.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich
wysypisk” zlokalizowanych w Świeciu przy ul.: Laskowickiej, Konopnickiej,
Wodnej, Zamkowej, Mostowej, Nadbrzeżnej, Różanej, Chmielniki za wiaduktem
i w Sulnówku pod wiaduktem. Ogółem uprzątnięto 13 dzikich wysypisk.
Ponadto współuczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup 1.100
sztuk worków, 7.000 sztuk rękawic oraz zapewnienie transportu zebranych śmieci na
Składowisko Odpadów w Sulnówku.

5.

Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami
oczyszczania wód – 257.624,- zł

W ramach tych środków prowadzono bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji
deszczowej oraz opłaty za zrzut wód deszczowych do oczyszczalni ścieków.
Oczyszczonych zostało 384 sztuk wpustów ulicznych i 4.267 mb przykanalików, jak
również wymieniono 6 krat wpustów ulicznych i jeden właz kanalizacji deszczowej.
Ponadto prowadzone były awaryjne prace przy udrażnianiu kolektora kanalizacji
deszczowej przy ulicy Witosa.
II.

Wydatki majątkowe– 1.130.658,- zł
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1.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy
Rozwoju Gospodarczego – 914.000,- zł

Zadanie to jest współfinansowane z budżetu i opisane zostało w ramach rozdziału
90001.
2.

Gazyfikacja – dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych – 216.658,- zł

Na dopłaty do ogrzewania ekologicznego budynków i mieszkań w 2007 roku
zaplanowana została kwota 250.000,- zł, z której udzielone zostały dofinansowania dla
80 osób.
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