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                                                                                      Załącznik Nr 18
                                                                                      do Uchwały Nr V/74/07
                                                                                      Rady Miejskiej w Łodzi
                                                                                      z dnia 24 stycznia 2007 r 

                      Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
                                 Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział 
Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2007 rok

1 2 3 4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na początek roku 848 038
środki pieniężne 0
należności 848 038
zobowiązania 0

Przychody ogółem 3 900 000
0690 Wpływy z różnych opłat 1 800 000

opłaty za usuwanie drzew i krzewów 1 800 000
2960 Przelewy redystrybucyjne 2 100 000

przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony 
środowiska 2 100 000

 Wydatki ogółem 4 580 779

Wydział Gospodarki Komunalnej
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1 180 000

 - renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I  od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy 100 000
 - rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" 1 000 000
Schronisko dla Zwierząt
 - wymiana nawierzchni dróg i dojazdów, urządzenie zieleni 80 000

4300 Zakup usług pozostałych 150 000
 - realizacja programu ograniczajacego populację bezdomnych zwierząt 150 000

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla 

jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 50 000
 - współpraca z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i 
niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku w zakresie edukacji ekologicznej i 
popularyzacji zagadnień ochrony środowiska 50 000

4270 Zakup usług remontowych 500 000
 - remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach 500 000

4300 Zakup usług pozostałych 1 850 000
 - utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew 
pomnikowych 1 500 000

 - program ochrony kasztanowców 50 000
 - popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, 
opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp. 50 000
 - prowadzenie badań stanu środowiska, ocenianie jego stanu, opracowywanie opinii i 
ekspertyz 30 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź
 - porządkowanie układu wodnego lasów  komunalnych 20 000
 - monitorowanie stanu lasów miasta 10 000
 - dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej 25 000
 - utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych 15 000
 - dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich) 50 000
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Ogród Botaniczny 
 - powiększanie nasadzeń, uzupełnienie kolekcji roślin trwale rosnących 10 000
 - leczenie starodrzewia 8 000
 - dofinansowanie wystaw i konkursów 8 000
 - materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną 12 000
 - prowadzenie akcji Zieleń świadectwem kultury 12 000

Miejski Ogród Zoologiczny 
 - prace pielęgnacyjne drzewostanu 30 000
 - materiały popularyzujące Ogród 20 000

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 850 779
 - modernizacja alei w Parku im. J. Piłsudskiego i oświetlenia (II etap) 200 000
 - urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie 150 000
 - budowa zieleńca miejskiego "Bulwar na Łódką" 50 000
 - przebudowa alejki w Parku im. A. Mickiewicza 44 000
 - przebudowa alejki w Parku Staromiejskim 75 000

Leśnictwo Miejskie - Łódź 
 - urządzenie parku leśnego Lublinek 50 000
 - odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Bzurze 40 000

Ogród Botaniczny 
 - modernizacja systemu ogrzewania w Ogrodzie Botanicznym 75 000
 - wykonanie ścieżki dydaktyczej "Rośliny aromatyczne" 15 000
 - system nawadniania kolekcji roślin ozdobnych 15 000
 - urządzenie placu zabaw 50 000

Miejski Ogród Zoologiczny
 - pawilon dużych kotów z wybiegami 36 779
 - mała architektura, doposażenie placu zabaw 50 000
Stan środków obrotowych na koniec roku 167 259
środki pieniężne 50 000
należności 117 259
zobowiązania 0
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