
Sprawozdanie 
z wykonania zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska 

 w 2020 roku. 
 
Środki ochrony środowiska pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez 
firmy z terenu powiatu międzychodzkiego oraz kar nakładanych na firmy przez WIOŚ w 
Poznaniu. 
W 2020 roku wpływy pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wyniosły 
714.496 zł. 
Stan środków na dzień 1.01.2020r. wynosił 0,0 zł., ponieważ w 2019r. wydatkowane całość 
środków. 
Finansowanie zadań ze środków ochrony środowiska określone jest w art. 400a ust. 1 ustawy 
Prawo ochrony środowiska.  
W 2020 roku wydatki na finansowanie ochrony środowiska wyniosły 237.624 zł., w związku 
z powyższym na koniec 2020 roku pozostało 476.872 zł. 
 
Wydatkowanie środków ochrony środowiska przedstawia się następująco: 
 
I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 121.984 zł z tego: 
1) przeprowadzono wymianę złoża w studniach nawadniających (dotyczy oczyszczalni  
ścieków) w DPS Łężeczki za kwotę - 89.991 zł  
2)   przebudowano wewnętrzną sieć wodociągową w DPS Piłka za kwotę - 31.993 zł 
 
II. Gospodarka odpadami – wydatkowano  - 6 722 zł z tego:  
1)  zakupiono rękawice na akcję sprzątania                 - 99 zł, 
2)  wykonano torby i worki ekologiczne za kwotę - 6.623 zł.  
 
III. Pozostałe dziedziny - wydatkowano   95 977 zł z tego: 
1)  zakup sadzonek drzew do posadzenia przy drogach powiatowych - 6.482 zł 
(zakupiono 112 szt. sadzonek drzew w tym: jabłonie – 30 szt., lipy drobnolistne - 41 szt., 
klony zwyczajne 25 szt., które posadzono przy drogach powiatowych: Muchocin – 
Międzychód, Międzychód-Dzięcielin-Skrzydlewo, Białokosz- grunty powiatu szamotulskiego 
Prusim – DK24, w Lutomku, w Gralewie, w Łężeczkach oraz śliwy 8 szt. i akacje kuliste 8 
szt.  posadzone w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie ( ul. Dworcowa). 
Konieczność sadzenia drzew przy drogach oraz gruntach powiatowych wynika z 
obowiązków, które są nakładane przez gminy przy wydawaniu zezwolenia na wycinkę drzew. 
2)  sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 
Nadleśnictwo Sieraków na terenie gmin: Kwilcz, Chrzypsko Wielkie i Sieraków 
obejmujących powierzchnię 1.084 ha lasów (głównie cechowanie drewna, nadzór nad 
odnowieniami, trzebieżami, cięciami sanitarnymi w lasach) - 23.924 zł,  
3) koszenie chwastów przy drogach powiatowych za kwotę - 30.871 zł wykonano na 
odcinku ok. 255 km, 
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4) w ramach realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej zakupiono:350 szt. 
bażantów. 100 szt. kuropatw za kwotę - 14.700 zł, 
które zostały wsiedlone na terenie 9 kół łowieckich w powiecie międzychodzkim (program 
odbudowy zwierzyny drobnej został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego z 
19.11.2015r. nr XII/64/2015 na lata 2016-2020). 
5) w ramach letniego utrzymania dróg wykonano m.in.:  wykaszanie trawników, przycinanie 
żywopłotów, grabienie liści, oczyszczanie jezdni z piasku, wydatkowano - 20.000 zł. 
 
IV. Inne wydatki – wydatkowano 12.941 zł, z tego:  
1) realizacja Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez redukcję drapieżników w 
Kołach Łowieckich (polowanie na lisy – nagrody, puchary). Podczas polowania zbiorowego 
w dniu 25.01.2020r. upolowano 27 drapieżników (w tym 25 lisów i 2 jenoty; najlepszy 
myśliwy - król polowania, upolował 9 szt. lisów; najlepszy lisiarz powiatowy w sezonie 
2019/2020 upolował 21 lisów)    - 3.451 zł,                                         
2) szkolenia pracowników w zakresie przepisów ochrony środowiska - 968 zł,  
3) zakup sprzętu do cechowania drewna - 522 zł, 
4) wykonano Program ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-
2023 z perspektywą na 2024-2027 za kwotę - 8.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzychód, luty 2021 rok. 
 
Sporządziła: 
Olga Grobelna 


