
Uchwała nr XXXI/212/09 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 7 grudnia 2009 
 
w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budŜetowych 
                  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 174 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 4 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Z budŜetu gminy udzielane będą dotacje przedmiotowe na działalność Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzonego w formie zakładu budŜetowego. 

 
§ 2 

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotowana będzie działalność związana z: 
1. dostarczaniem wody uzdatnionej, 
2. oczyszczaniem ścieków 
3. wywozem i składowaniem nieczystości stałych, 

 
§ 3 

Ustala się wysokość stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do działalności określonej w § 2 
niniejszej uchwały skalkulowanej w przeliczeniu na koszt jednostkowy: 
 

1. do 1 m ³  sprzedanej wody uzdatnionej   - 2,20 zł 
2. do 1 m ³  oczyszczanych ścieków    

a) bytowych - 4,05 zł 
b) przemysłowych - 1,89 zł  

3. do 1 tony  składowanych na wysypisku nieczystości stałych - 325,28 zł 
 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wielichowie. 

 
§ 5 

Traci moc uchwała nr XXI/135/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008r. 
w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budŜetowych 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010r.  
 
 
                                                                          
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej  
 
                                                                                /Stanisław Marciniak/ 
 



 
Uzasadnienie 

 
do Uchwały nr XXXI/212/09 z dnia 7 grudnia 2009 Rady Miejskiej Wielichowa 
w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budŜetowych 
 
PowyŜszą uchwałę podjęto w związku z art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych, który stanowi, iŜ stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Przy ustalaniu stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej uwzględniono skalkulowany ogólny 
koszt dotowanej działalności, uzyskane przychody z tej działalności. RóŜnica pomiędzy tymi 
wielkościami stanowi podstawę do ustalenia stawek jednostkowych dotacji z uwzględnienie 
podatku VAT od dotacji jako dopłaty do usług. 
 
1. Dostawa wody 
 

a) ogólny koszt sprzedaŜy wody              -     756.498 zł 
b) wpływy ze sprzedaŜy wody          -  448.998 zł 
c) dotacja netto 150 000 m³ x 2,05 zł    -    307.500 zł                                                    

dotacja z budŜetu z uwzględnieniem podatku VAT 150 000 m³ x 2,20 zł = 330.000 zł 
 
2. Oczyszczanie ścieków: 
 

a) ogólny koszt dostarczania ścieków                   -      527.874 zł 
b) wpływy z dostarczania ścieków                      -     406.974 zł 
c) dotacja netto  w tym: - 120.900 zł 

- do ścieków bytowych 25 000 m³ x 3,78 zł   -    94.500 zł 
- do ścieków przemysłowych 15 000 m³ x 1,76 zł - 26.400 zł 
z uwzględnieniem podatku VAT dotacja z budŜetu  
- do ścieków bytowych 25 000 m³ x 4,05 zł   -    101.250 zł 
- do ścieków przemysłowych 15 000 m³ x 1,89 zł - 28.350 zł 

Razem 129.600 zł 
 
3. Wywóz i składowanie na wysypisku nieczystości stałych: 
 

a) ogólny koszt przyjęcia i składowania nieczystości stałych    -  184.556 zł 
b) wpływy z  wywozu i składowania nieczystości - 123.756 zł 
c) dotacja netto 200 ton x 304 zł                                    -  60.800 zł 

dotacja z budŜetu z uwzględnieniem podatku VAT 200 ton x 325,28 zł = 65.056 zł 
 
 
 


