
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXX/176/ /2009 

 Rady Powiatu w Szydłowcu  
z dnia 30 września 2009r. 

                                             

 

REGULAMIN 

              KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW POWIATOWEGO   FUNDUSZU   

OCHRONY ŚRODOWISKA  

I  GOSPODARKI WODNEJ W SZYDŁOWCU 

 
 
 
 

CZĘŚĆ I 
 

ŹRÓDŁA  DOCHODÓW  FUNDUSZU 
 

 

 

1. Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zwanego dale "Powiatowym Funduszem" są wpłaty z tytułu opłat  

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięŜnych pobieranych na 

podstawie ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

oraz przepisów szczególnych, a takŜe z tytułu kwot pienięŜnych uzyskanych  

na podstawie decyzji z art. 362 ust. 3 cyt. ustawy, z wyjątkiem wpływów  

z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. 

2.  Wpłaty z tytułu w/w opłat i kar stanowią 10% całkowitych opłat i kar. 

3. Przychodami Powiatowego Funduszu mogą być równieŜ dobrowolne wpłaty, 

zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji  

oraz wpłaty z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej. 

4. Powiatowy Fundusz jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy  

o finansach publicznych. 



 
CZĘŚĆ II 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW  

 
1. Środki Powiatowego Funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównowaŜonego 
rozwoju. 

2. Środki Powiatowego Funduszu w szczególności przeznacza się na wspomaganie: 
a) edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównowaŜonego rozwoju, 
b) realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 
c) innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,  

a takŜe systemów  pomiarowych zuŜycia wody i ciepła, 
d) systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem  

do informacji o środowisku 
e) zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŜących ochronie środowiska  

i gospodarki  wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

f) urządzania i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, 
g) realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami ochroną 

powierzchni ziemi 
h) przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, 
i) przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 

j) profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują 
przekroczenia standardów  jakości środowiska, 

k) jednostek (w tym OSP) wykonujących doraźne zadania na rzecz ochrony 
przyrody w zakresie ochrony przed powodzią, ochrony ptactwa i owadów , 
likwidację toksycznych substancji i innych zagroŜeń środowiskowych, 

l) działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych  
m) ekologicznych form transportu, 
n) działań z zakresu rolnictwa ekologicznego, 
 

           oraz na: 
inne zadania ustalane przez Radę Powiatu, słuŜące ochronie środowiska  
i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju w tym 
powiatowego programu ochrony  środowiska. 
 

3.  Działalność, o której mowa w części II  moŜe być finansowana przez przyznanie 
dotacji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CZĘŚĆ III 

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY  

ZE ŚRODKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU 

 
 

1. Zarząd powiatu moŜe kaŜdego roku wystąpić z inicjatywą przyznania pomocy ze 
środków Powiatowego Funduszu na zadania realizowane przez gminy powiatu 
szydłowieckiego. 

2. Podmioty zainteresowane przyznaniem dotacji celowej składają do Zarządu 
Powiatu wnioski o przyznanie pomocy finansowej. 

3. Przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków 
powiatowego Funduszu stosować naleŜy następujące kryteria: 
- zamierzony efekt ekologiczny, 
- procentowy udział wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia, 
- uwarunkowania techniczne i jakościowe, 
- stan zaawansowania prac, 
- przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia lub prac, 
- zgodność wyboru dostaw i usług z trybem określonym w ustawie o zamówieniach    
   publicznych. 

4. Zarząd powiatu do 15 stycznia przedstawia do zatwierdzenia Radzie powiatu 
projekt zestawienia przychodów i wydatków powiatowego Funduszu na dany rok. 

5. Starosta podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone zestawienie przychodów 
 i wydatków powiatowego Funduszu. 

6. Przekazanie pomocy finansowej następuje na zasadzie przelewu po podpisaniu 
umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość przekazania 
kwoty dotacji  zaliczkowo w ratach. 

7. Podmioty, którym udzielone zostały dotacje przedstawiają Zarządowi Powiatu 
rozliczenie z wykorzystania środków finansowych w terminie 30 dni  
od zakończenia zadania. 

8. W przypadku niewykorzystania przyznanej dotacji lub jej wykorzystania 
niezgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dotację podlega zwrotowi 
na konto Powiatowego Funduszu wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku 
niewykorzystania części przyznanych środków - zwrotowi podlega ta część  
wraz z odsetkami. 

9. Podmioty, które wykorzystały przyznane środki niezgodnie z przeznaczeniem nie 
mogą  ubiegać się o środki powiatowego Funduszu przez okres 2 (4) kolejnych lat, 
licząc od daty stwierdzenia nieprawidłowości. 

10. Wnioskodawcy w sprawach spornych przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu  
do Rady powiatu, w terminie 14 dni. 

 
 

                   
 
 
 
 
 


