

Informacja o przychodach i wydatkach za 2005 rok
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan środków na dzień 1.01.2005 r. wynosi 				244.963 w zł
								
II. Przychody ogółem.							 706.967
     w tym:  					
1)	inne wpływy opłaty za: karty wędkarski, 				       550
2)	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości:	 		 706.417

a) 20% wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 		
   i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 
   ustawy, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na 
   podstawie decyzji nałożonych na podmioty za naruszenie 
   stanu środowiska 								   201.834

b) 50% wpływy za składowanie odpadów  na obszarze gminy		   504.583

III. Wydatki wg planu: 1.125.663					Wykonanie: 902.334
                       		                        Wsk. 80,16%
W tym :
1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju .

Plan: 89.963 					Wykonanie: 78.812
					Wsk. 87,60

Powyższa kwota została wydatkowana na :
-	opłaty  za przejazdy i noclegi w ramach zorganizowanych warsztatów ekologicznych przez szkoły i przedszkola, 
-	konkursy ekologiczne,
-	wiosenne warsztaty ekologiczne prowadzone przez szkoły i przedszkola w ramach których dostarczono do zagospodarowania  materiał - celem upiększenia swoich ogrodów:  byliny 700 szt., krzewy ozdobne 150 szt., pale drewniane 90 szt., rolibordery 20 szt. ziemię urodzajną 40 m3, kamienie piaskowca 7 m3, piasek 20 m3,
-	zakup materiału sadzeniowego – krzewy 270 szt., drzewa 18 szt., materiał ten został przekazany dla laureatów konkursu „Zbieramy – Oszczędzamy Lasy” oraz  wysadzony na terenie obiektu sportowego „Siemion”.









2.Wspomaganie innych systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań  stanu   
    środowiska.

Plan 10.000					  Wykonanie: 9.124
                                    	  Wsk. 91,24%

Planowana kwota została  wydatkowana na: 
- ekspertyzę pn „ocena stanu szczelności wierzchowiny składowiska odpadów komunalnych 
   w Siemianowicach Śl.”,
- wykonaniu płytkich sondowań geotechnicznych w rejonie stawu Rzęsa w Siemianowicach  
   Śląskich.
- wykonie aktualizacji mapy zasadniczej w Parku ”Górnik” w zakresie rzeźby terenu ,   
   sytuacyjnym, uzbrojenia terenu.

3.Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie  środowiska 
  i gospodarce wodnej.

Plan: 176.000						Wykonanie: 169.915
                                                           Wsk. 96,54%
Powyższa kwota została wydatkowana na:
- dofinansowanie w zakresie zmian systemu ogrzewania do 67 mieszkań osobom fizycznym   
   co stanowi 50% złożonych wniosków.
- wykonanie audytu energetycznego obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4a,
  oraz w zakresie zmian systemu ogrzewania i podłączenie budynków do sieci  
  cieplnej przy ulicy Staszica, Świerczewskiego, Wyspiańskiego.
- dofinansowanie II etapu modernizacji cieplnej w budynkach Wojskowej Komendy  
  Uzupełnień w Chorzowie, zgodnie z Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2004 r. zawartym  
  pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie, Wojewódzkim Sztabem  
  Wojskowym w Katowicach i Prezydentami miast Chorzów, Ruda Śląska,  Świętochłowice, 
  Siemianowice Śląskich,

4.Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni ( zadrzewień i zakrzewień ).

Plan  759.200					Wykonanie: 578.456
Wsk.: 76,19%
Powyższa kwota została wydatkowana na:
	przygotowanie 12 miejskich placów zabaw do rozpoczęcia sezonu letniego, wymieniono           83 m 3piasku w piaskownicach, zakupiono i posadowiono 6 nowych  zabawek, wykonano 60m nowej palisady drewnianej,  na bieżąco kontrolowano stan techniczny wszystkich urządzeń zabawowych i utrzymywano czystość na placach zabaw,

wykonanie nowego placu zabaw na Przełajce – I etap,
zagospodarowanie terenu wokół kompleksu sportowego „Siemion” zgodnie z projektem –            I etap,
zagospodarowanie terenu Gminy w rejonie osiedla Budryka  „Stanowisko Kumaka Nizinnego” przy współudziale młodzieży szkolnej w ramach X Międzynarodowych Warsztatów Ekologicznych,
przeprowadzenie zabiegów metodą mikroiniekcji na 91 kasztanowcach w celu zwalczenia Szrotówka Kasztanowcowiaczka,
	wykonanie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie parków, zieleńców 
i pasów przydrożnych: wycinka i usuwanie wiatrołomów 164 szt., cięcia sanitarne 
i korygujące 250 szt., usunięto odrosty korzeniowe  i samosiejki 400 szt., 
	wykonanie 2-krotnego oprysku środkami grzybobójczymi  i owadobójczymi 20 Platanów, 183 szt. Głogów, 209 szt. Świerków i 1000 szt. Trzmieliny,
wysadzenie kwiatów letnich na powierzchni 867 m 2, krzewów ozdobnych 2028 szt., bylin 660 szt., drzew 48 szt. oraz  przeprowadzenie ich pielęgnacji ,
wykonanie 3,5- krotnego koszenia trawników na powierzchni 542.120 m 2, oraz założonie 2280 m 2 powierzchni  trawiastej,
wykonanie wykoszenia ternu będących we władaniu Gminy i pasów przydrożnych na powierzchni 691.514m2 oraz odmłodzenie żywopłotów na powierzchni 9.324 m2 ,
odmłodzenie 1.156 szt. krzewów wolnostojących, 
odmłodzenie  2 krotne żywopłotów na powierzchni 10.368 m2 ,
wykonanie 8- krotnej pielęgnacji różanek na powierzchni 906 m 2,  4-  krotnego  oprysku środkiem owadobójczym oraz 4- krotną pielęgnację bylin na powierzchni 3.647 m2,
zakupienie i zamontowanie w miejscach zdewastowanych 200 szt. desek  i pomalowanie
527 ławek parkowych, zakupiono i posadowiono:  90 szt. koszy betonowych, 13 szt. ławek metalowych, 10 sztuk ławek betonowych,
zrealizowano częściowo projekt przebudowy Lasku Bytkowskiego, przeprowadzająca                  w drzewostanie cięcia pielęgnacyjne, 
bieżące utrzymanie czystości i sprawności technicznej urządzeń wodnych oraz zastosowanie preparatów do utrzymania w czystości i dobrym stanie sanitarnym wody,
usunięcie  liści z powierzchni trawiastych i skupin niewygrabionych w 2004r. na  powierzchni 96.580 m2   oraz jesienią usunięcie liści z powierzchni trawiastych  i  skupin 226.322 m2 ,
	stałe utrzymanie czystości, zamiatanie alejek wewnętrznych w parkach i na zieleńcach, demontaż choin po wystroju świątecznym, zlikwidowanie dzikich  wysypisk śmieci wywożąc 40 m3 nieczystości  oraz realizowanie „Akcji Zima ”  w okresie  od 1.01.do 31.03.2005 r. oraz od 16.11. do 31.12.2005r. 


5. Inne zadania ustalone prze radę gminy, służące  ochronie środowiska i gospodarce     
    Wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju .
Plan  90.500								Wykonanie: 66.027
Wsk. 72,95%  
Powyższa kwota została wydatkowana na:
	zakup literatury o tematyce ekologicznej na potrzeby Wydziału ,

dofinansowanie do zakup narybku przez Koło Wędkarskie nr 53, celem zarybienia stawu             „ Bytków”,
przegląd i pielęgnacja sztucznych gniazd ptaków i nietoperzy w Parkach,
wykonanie 3 znaków zakazu ruchu drogowego dla Parku Górnik,
udział  w wydawnictwie przewodnika i folderu „Ścieżki przyrodnicze po przemysłowej części województwa śląskiego” finansowanego również przez WFOŚiGW.

IV. Na koniec 31.12.2005r. stan środków wynosił 					49.596

Informacja o przychodach i wydatkach za 2005 rok
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 I. Stan środków na dzień 1.01.2005r.                                                                   83.850 zł
II. Przychody ogółem: 								174.592
     (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) w wysokości:					 		                     				
1) 10% z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar  	 87.296
    pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy, a także z tytułu kwot 
    pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji nałożonych na podmioty 
    za naruszenie stanu środowiska
2) 10% wpływów za składowanie odpadów  na obszarze gminy			 87.296
	
III. Wydatki wg planu:  331.850				            Wykonanie: 161.234
									Wsk. 48,58%
W tym :
1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych. 

Plan  3.000,00							Wykonanie: 3.000
								            Wsk. 100 %
-  zakup literatury i pomocy szkolnych dla realizacji edukacji szkolnej.

2.Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi .

Plan 85.000								Wykonanie: 71.831
									 Wsk. 84,50%
Powyższa kwota została wydatkowana na:			
organizację prac porządkowych w ramach obchodów „Dnia Ziemi” i „Sprzątania Świata”, oraz  wywóz odpadów w ramach rozwoju selektywnej zbiórki odpadów,
zakup sprzętu specjalistycznego (kontenera, platformy najazdowej, wyciągarki) dla                                          Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śl.,
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz  pojemników na leki przeterminowane.
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

Plan  110.000	Wykonanie:0
Wsk.0%

Kwota nie została wydatkowana na niżej wymienione zadania z powodu:
- wykonania modernizacji źródła ogrzewania wewnętrznej instalacji  w budynku Miejskiego  
  Centrum Zarządzania Kryzysowego  przez Wydział Inwestycji,
- sfinansowania  przez ZPOiŻ robót  dodatkowych  związanych  z termomodernizacją 
  systemu ogrzewania budynku szkoły  ZSTU przy ul. Matejki. 



4.Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków .

Plan  30.000							Wykonanie: 29.990
								Wsk:99,96%
Powyższa kwota została wydatkowana na:
	naprawę zdewastowanych 15 szt. przęseł  ogrodzenia  Parku Miejskiego,

zakup materiału sadzeniowego – krzewów 3.015 szt., materiał ten został wysadzony na terenie Gminy i na obiekcie sportowym „Siemion”,
usuwanie liści kasztanowca zaatakowanych przez szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
wykonanie  projektu zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego ze sztucznej trawy przy ulicy Olimpijskiej. 

5. Inne zadania ustalone prze radę powiatu, służące  ochronie środowiska i gospodarce     
    Wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju .

Plan 103.850							Wykonanie: 56.413
								Wsk: 54,32%
Powyższa kwota została wydatkowana na:
	wykonanie obiektu budowlanego z zasilaniem energetycznym i przyłączem studni                    w rejonie stawu „Rzęsa” przy ulicy Spacerowej,

dopełnienie wody w stawie Brysiowym w Parku Bytkowskim,
przygotowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej przy stawie „Rzęsa” przy Al. Sportowców,
odchwaszczanie zachodniej części  terenu  wyschniętego stawu  „Rzęsa”.

IV. Na koniec 31.12.2005r. stan środków wynosił 			97.208


