
Uchwała Nr IX / 112 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 19 pa ździernika  2007 r. 

 
w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu  

Wodoci ągów i Kanalizacji w Pawłowicach  
 
 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/; art. 174 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104/ po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 
 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 

§ 1 

1.  Ustalić dla zakładu budŜetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – stawkę dotacji 
przedmiotowej w wysokości 250 zł. do metra bieŜącego utrzymania i konserwowania sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, będącej w zarządzaniu i administrowaniu przez Zakład. 

 
2.  Całkowita kwota dotacji nie moŜe przekroczyć kwoty dotacji przyjętej w uchwale budŜetowej. 
 
3. Dotacja przedmiotowa będzie przekazana przez jednostkę dotującą w ramach kwot zaplanowanych 
w budŜecie gminy na wskazany przedmiot działania, z uwzględnieniem stawek dotacji, stosownie do 
przebiegu realizacji zadań dotowanych. 
 
4.  Zakład budŜetowy otrzymujący dotację przedmiotową przedstawia jednostce dotującej kwartalne 
rozliczenie z otrzymanych dotacji do 14 dni po upływie kwartału. 
 
5.Roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej następuje w oparciu o przedłoŜone sprawozdanie 
   zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Uzasadnienie do Uchwały  Nr IX / 112 / 2007 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 pa ździernika  2007 r. 

w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowej d la Gminnego Zakładu 
Wodoci ągów i Kanalizacji w Pawłowicach 

 
 Zgodnie z powołaną ustawą o finansach publicznych do Rady Gminy naleŜy ustalenie stawek 
dotacji przedmiotowych dla zakładów budŜetowych.  
  
 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, z przyczyn od siebie niezaleŜnych, nie zrealizuje 
zaplanowanych na 2007 rok przychodów z tytułu odbioru ścieków przez  oczyszczalnię. Głównym 
dostawcą ścieków jest KWK Pniówek. 
  
 W planie przychodów na 2007 rok  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przyjął za 
podstawę odbiór ścieków z KWK Pniówek na poziomie 51,0 tyś. m3.  Było to uzasadnione 
dotychczasowym zrzutem ścieków przez KWK Pniówek, który wynosił: 
2004 r. - 43,3 tyś. m3 średnio miesięcznie, 
2005 r. - 55,3 tyś. m3 średnio miesięcznie, 
I – IX. 2006 r. - 51,3 tyś. m3 średnio miesięcznie. 
  
 Faktyczny odbiór ścieków z KWK Pniówek w 2007 roku zmalał do 31,6 tyś. m3 średnio 
miesięcznie. Spadek o 19,4 tyś. m3 na miesiąc wpłynął znaczne na obniŜenie uzyskanych 
przychodów w stosunku do zaplanowanych. BieŜące koszty związane z utrzymaniem sieci w duŜej 
mierze są kosztami stałymi dlatego teŜ zmniejszenie ilości odebranych ścieków nie przekłada się na 
obniŜenie kosztów związanych z bieŜącą działalnością zakładu. 
 
 W wyniku prowadzonych na terenie gminy inwestycji, w zakresie przyłączeń do sieci 
kanalizacyjnej, następuje stały wzrost odbioru ścieków z gospodarstw domowych, jednakŜe wzrost 
przychodów z tego tytułu stanowi niewielki odsetek w przychodach ogółem. 
 
 W związku z powyŜszym zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały, która pozwoli na 
udzielenie dotacji przedmiotowej Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. 
 


