UCHWAŁA Nr XI/88/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 października 2011 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad,
trybu udzielania i rozliczania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 219 ust. 1 i 4 oraz art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej, jako dopłatę do ceny 1m 3 ścieków oczyszczonych dla Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych:
1) oczyszczalnia ścieków w Uzdowie w wysokości 3,40 zł,
2) oczyszczalnia ścieków w Pożarach w wysokości 1,13 zł,
3) oczyszczalnia ścieków w Kramarzewie w wysokości 1,13 zł,
§ 2. Kwotę dotacji przedmiotowej za dany rok bud żetowy ustala się przy zastosowaniu stawki określonej
w § 1.
§ 3. Dotacja przedmiotowa przekazywana jest na wniosek zak ładu, w ramach zaplanowanych kwot
w budżecie.
§ 4. Przekazana dotacja jest rozliczana w terminach do 31 stycznia następnego roku wg tabeli, która stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr LIII/391/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji,
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/88/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 października 2011 r.
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Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XI/88/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 października 2011 r.

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych złożył wniosek o ustalenie stawki dotacji
przedmiotowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Uzdowie w wysokości 3,40 zł,
oczyszczalni ścieków w Pożarach w wysokości 1,13 zł, dla oczyszczalni ścieków w Kramarzenie w wysokości
1,13 zł.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy może podjąć
uchwałę o dopłacie do jednej wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców us ług.
Oczyszczalnia ścieków w Uzdowie
3
Przewidywana ilość ścieków w 2012 roku wyniesie 45.000m
3
45.000m x 3,40zł = 153.000 zł.
Łączny koszt 8,81 zł,
Cena ścieków dla odbiorcy 5,41 zł,
Dotacja 3,40 zł

Dla oczyszczalni w Pożarach
Przewidywana ilość ścieków w 2012 roku wyniesie 4.100m3
4.100m3 x 1,13 zł = 4.633 zł.
Łączny koszt 6,54 zł
Cena ścieków dla odbiorcy 5,41 zł,
Dotacja 1,13 zł.
Dla oczyszczalni ścieków w Kramarzewie
Przewidywana ilość ścieków w 2012r. wyniesie 4.050 m3
3
4.050 m x 1,13 zł = 4.576,50 zł.
Łączny koszt 6,54 zł
Cena ścieków dla odbiorcy 5,41 zł,
Dotacja 1,13 zł.

Ogółem wysokość dotacji na 2012 r. wynosi 162.209,50 zł.

