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                                                                             Załącznik Nr 17
                                                                             do Uchwały Nr XLII/747/04
                                                                             Rady Miejskiej w Łodzi
                                                                             z dnia 29 grudnia 2004 r.

                      Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
                                 Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Dział 
Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2005 

rok

1 2 3 4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na początek roku 835 070

Przychody ogółem 5 500 000
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500 000

opłaty za usuwanie drzew i krzewów 2 500 000
2960 Przelewy redystrybucyjne 3 000 000

przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony 
środowiska 3 000 000

 Wydatki ogółem 6 306 834
Wydział Budynków i Lokali

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 600 000
 - rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów-
Mielczarskiego: likwidacja palenisk węglowych w budynku przy ul. Cmentarnej 3a 300 000
 - rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w kwartale ulic Cmentarna-Legionów-
Mielczarskiego: likwidacja palenisk węglowych w budynku przy ul. Mielczarskiego 26 300 000

Wydział Edukacji
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 600 000

 - przebudowa kotłowni na węzeł cieplny i modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania oraz uciepłownienie budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 2 przy ul. Spadkowej 11 w Łodzi 600 000

Wydział Gospodarki Komunalnej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000

 - selektywna zbiórka odpadów komunalnych 40 000

4300 Zakup usług pozostałych 50 000
 - selektywna zbiórka odpadów komunalnych 50 000

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 400 000
 - modernizacja Parku Widzewskiego 200 000
 - renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I  od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy 200 000

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

niezaliczonych do sektora finansów publicznych 100 000
 - współpraca z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i 
niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku w zakresie edukacji ekologicznej i 
popularyzacji zagadnień ochrony środowiska 100 000

Miejski Ogród Zoologiczny 
4260 Zakup energii 150 000
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 - ochrona i utrzymanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem: zaopatrzenie  
pawilonów zwierząt w energie elektryczną i cieplną 150 000

4270 Zakup usług remontowych 350 000
 - remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach 350 000

4300 Zakup usług pozostałych 2 018 000
 - utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych 1 400 000
 - program ochrony kasztanowców 50 000
 - popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, 
opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp. 30 000
 - organizacja konferencji w ramach Bałtyckiego Forum Miast "Edukacja ekologiczna: 
przebudowa miasta i zarządzanie zielenią" 20 000
 - prowadzenie badań stanu środowiska, opracowywanie opinii i ekspertyz 50 000
 - program ochrony środowiska: opracowanie wersji elektronicznej , opracowanie i 
wydanie broszury 30 000
Uniwersytet Łódzki – Katedra Geologii
 - dofinansowanie kosztów organizacji XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
"Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych"

12 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź
 - zwiększenie bioróżnorodności lasów komunalnych miasta 10 000
 - dofinansowanie pielęgnacji oraz ochrony upraw i młodników 15 000
 - porządkowanie układu wodnego lasów  komunalnych 20 000
 - monitorowanie stanu lasów miasta 15 000
 - dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej 30 000
 - zagospodarowanie turystyczne lasów komunalnych miasta 30 000
 - zagospodarowanie lasu - uroczysko Lublinek 10 000
 - dofinansowanie prac z zakresu utrzymania porządku i czystości w lasach 
komunalnych 10 000
Schronisko dla Zwierząt 
 - materiały popularyzujące ochronę zwierząt (znaczki, plakaty, kalendarze itp.) 4 000
 - realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt 90 000
Ogród Botaniczny 
 - uzupełnienie nasadzeń, powiększenie i uzupełnienie kolekcji roślin trwałych 12 000
 - leczenie starodrzewia 17 000
 - dofinansowanie wystaw i konkursów 13 000
 - materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną 10 000
 - prowadzenie akcji Zieleń świadectwem kultury 20 000
Miejski Ogród Zoologiczny 
 - prace pielęgnacyjne drzewostanu 40 000
 - materiały popularyzujące Ogród 30 000
 - ochrona i utrzymanie gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem: badanie i 
transporty zwierząt, koszty wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków 50 000

6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1 785 000
 - modernizacja alei w Parku im. J. Piłsudskiego i oświetlenia (I etap) 600 000
 - modernizacja alei w Parku im. Szarych Szeregów 600 000
 - modernizacja Parku Skrzywana 160 000

Leśnictwo Miejskie - Łódź 
 - budowa parkingu przy ul. Okólnej - pętla przy Szpitalu w Łagiewnikach 50 000
 - urządzenie parku leśnego Lublinek 30 000
Ogród Botaniczny 
 - rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni 100 000
 - system nawadniania kolekcji róż 10 000
Miejski Ogród Zoologiczny
 - modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia podziemnego 85 000
 - modernizacja wybiegów niedźwiedzi 100 000
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Schronisko dla Zwierząt 
 - modernizacja pomieszczeń boksów dla zwierząt 50 000

Wydział Zdrowia Publicznego
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 213 834

Miejski Zespół Żłobków
 - modernizacja kotłowni w budynku żłobka przy ul. Świetlanej 11/15 97 246
 - modernizacja kotłowni w budynku żłobka przy ul. Warneńczyka nr 5/15 116 588

Stan środków obrotowych na koniec roku 28 236
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