
   

 

 

UCHWAŁA NR 220 / 2004 

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2004 roku  
 

w sprawie: zmiany Regulaminu  Finansowania Ochrony Środowiska z Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu. 

 

 

Na podstawie art.32, ust.2 pkt 4 w związku z art.4, ust.1, pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  

Nr 62,poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz. 1806,   

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,    z 2004 r. Nr  102, poz. 1055 ) 

 

 

ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO 

 UCHWALA CO NASTĘPUJE 

 

 

§1 

 

Uchwala się Regulamin Finansowania Ochrony Środowiska z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§2 

 

Uchyla się uchwałę Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 grudnia 2001r. nr 343/2001 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łowiczu. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu wraz z załącznikiem , na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu 

Łowickiego nr 220/2004 
z dnia 31 sierpnia 2004 roku 

 

REGULAMIN 

FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA Z POWIATOWEGO 

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 

ŁOWICZU 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Niniejszym określa się podstawowe zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu zwanego dalej 

„Funduszem”, którym dysponuje Zarząd Powiatu Łowickiego zwany dalej „Zarządem”, zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr62 poz.627 z póżn. 

zmianami), zwaną dalej „ustawą. 

§2 

Fundusz jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) , którego środki  przeznacza się na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego 

rozwoju z przeznaczeniem na: 

 

1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju, 

2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a 

także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska  

i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej  

i obiektów małej retencji wodnej, 

5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 

zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

7. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

8. przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

9. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach , na których występują przekroczenia standardów 

jakości środowiska, 

10. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska  nośników energii, 

11. wspieranie ekologicznych form transportu, 

12. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza 

i wód , w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami 

ekologicznymi położonych na obszarach  szczególnie chronionych na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, 

13. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 

których występują te ruchy, 

14. inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska. 



 

 

 

 

§3 

1.Podstawą wydatkowania środków Funduszu jest roczny plan przychodów i wydatków 

zatwierdzony przez Radę Powiatu Łowickiego, zwanej dalej „Radą”, który stanowi integralną 

część budżetu Powiatu. 

§4 

Wnioskodawcami o uzyskanie pomocy finansowej z Funduszu mogą być : 

1. jednostki samorządu terytorialnego, 

2. powiatowe służby, inspekcje i straże, 

3. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, 

4. podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, 

 

 realizujące zadania zgodne z celami ustawy. 

§5 

1.Z Funduszu dofinansowuje się zadania o których mowa w §2 regulaminu   w wysokości do 70% 

ich kosztów. 

2.Dopuszcza się finansowanie zadań , o których mowa w §2 regulaminu ,w 100% kosztów,  w 

szczególności na : 

   1) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych , 

   2) zadania modernizacyjne i inwestycyjne dotyczące mienia powiatowego , 

   3) edukację ekologiczną, 

   4) opracowania programowe , studyjne, naukowe , 

5) urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

6) zadania związane z ochroną przeciwpowodziową, 

7) wdrażanie pilotażowych programów związanych z ochroną powierzchni ziemi. 

 

§6 

Decyzję o przeznaczeniu środków Funduszu podejmuje Zarząd na podstawie zatwierdzonego przez 

Radę rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu. 

 

Rozdział II 

Zasady przyznawania i przeznaczania środków Funduszu 

 

§7 
1. Wnioskodawca w celu uzyskania pomocy finansowej z Funduszu na realizację zadań,  

      o których mowa w §2 regulaminu, składa wniosek o jej udzielenie na dany rok     

       budżetowy, w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy,  

       do Starosty Łowickiego zwanego dalej  Starostą. 

       Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  regulaminu. 

2. W uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być składane w ciągu roku budżetowego bez 

zachowania terminu, o którym mowa w ust.1. Będą one rozpatrywane tylko 

       w przypadku posiadania nierozdysponowanych środków na koncie Funduszu. 

3. Zarząd może żądać od wnioskodawcy przedstawienia opinii niezależnego eksperta lub 

innych dokumentów niezbędnych do oceny  celowości i efektywności zadania . 

4. Sprawdzenia prawidłowości złożonych wniosków pod względem kompletności, 

terminowości oraz zgodności zamierzonego lub realizowanego przedsięwzięcia  

      z ustawą, dokonuje Wydział Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego   



      Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, bądź stwierdzenia uchybień 

formalno-prawnych wnioskujący o dofinansowanie podmiot zostanie wezwany do 

usunięcia braków w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pominięcia 

wniosku. 

 

 

 

6. Zarząd po przeanalizowaniu prawidłowo złożonych i  kompletnych  wniosków  

pod względem : 

      1) celowości wydatkowania środków Funduszu z punktu widzenia efektu  

           ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju, 

       2) rzeczywistej wielkości środków niezbędnych do realizacji zadania, 

  

podejmuje decyzję w sprawie ich  wpisania do projektu zestawienia przychodów  

i wydatków Funduszu na następny rok budżetowy. 

 

§8 

1. Uruchomienie finansowania środkami Funduszu następuje na podstawie umowy,  

pomiędzy Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a 

wnioskodawcą. 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

§9 

1.Bezpośrednią kontrolę nad zasadnością i terminowością wykorzystania przyznanych 

środków sprawuje Wydział Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu. 

§10 

1.Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia Zarządowi rozliczenia realizacji zadania 

pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy. 

2.Rozliczenie o którym mowa  w ust.1 winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji zadania . 

3. Po upływie terminu wykorzystania dofinansowania /terminu realizacji zadania/ 

lub zgłoszenia rezygnacji  z dalszego jej wykorzystania, Zarząd rozlicza 

wykorzystanie dofinansowania. 

4. Jeżeli dofinansowanie zostało wykorzystane w kwocie niższej od udzielonego, 

Zarząd ustala wysokość i termin zwrotu niewykorzystanego dofinansowania. 

 

§11 

1.W okresie obowiązywania umowy w uzasadnionych przypadkach za zgodą stron mogą  być 

zmienione warunki umowy dotyczące: 

   1) zmiany zakresu rzeczowego i jego harmonogramu, 

   2) terminu realizacji zadania. 

2.Zmiany, o których mowa w ust.1 wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

 

Rozdział III 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

 

§12 

1.W planie przychodów i wydatków Funduszu tworzy się rezerwę w wysokości do 10 %  



   planowanego na dany rok budżetu Funduszu nie podlegającą rozdysponowaniu. 

2.Rezerwa ,o której mowa w ust.1 znajduje się w dyspozycji Starosty w razie potrzeby 

zaangażowania środków ,niezbędnych do wykonania rekultywacji zanieczyszczonej gleby 

lub ziemi albo też niekorzystnie przekształconego naturalnego ukształtowania terenu , w 

związku z powstałym zagrożeniem życia lub zdrowia  ludzi lub możliwością zaistnienia 

nieodwracalnych szkód w środowisku, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie. 

 

 

 

 

 

 

 


