Zarządzenie Nr 20/2008
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 15 kwietnia 2008 roku.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2007 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 lipca 2007
roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku do zarządzenia Wójta Gminy Celestynów nr 54/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Celestynowie wprowadza się zmianę w § 2 w brzmieniu:
„§ 2
1. Środki finansowe Funduszu Gminnego przeznacza się 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) urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków,
6) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
7) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska,
9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
10) wspieranie ekologicznych form transportu,

11) 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 przepisów ustawy o ochronie przyrody,
12) inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i
gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na
programy ochrony środowiska.
2. Środki finansowe Funduszu Gminnego przekazywane są zgodnie z ustawą o finansach
publicznych oraz ustawą prawo ochrony środowiska.”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ mgr inż. Stefan Traczyk

