
UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego 
zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 
1669 i 1693), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na rok 2019 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowego 
zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
w następującej wysokości :

1) utrzymanie zasobów mieszkalnych i lokali użytkowych – 2,60 zł/m²/miesiąc
- 2,60 zł x 5.024,08 m² x 12 miesięcy = 156.751 zł;

2) dostawa energii cieplnej - 0,85 zł/ m²/miesiąc
- 0,85 zł x 4.282,23 m² x 12 m-cy = 43.679 zł;

3) utrzymanie cmentarza komunalnego -1,20 zł/m²
- 1,20 zł x 5.000 m² = 6.000 zł;

4) utrzymywanie terenów zielonych - 4.200 zł/ sołectwo
- 4.200 zł x 12 sołectw = 50.400 zł;

5) utrzymanie składowiska odpadów komunalnych - 1.243,15 zł/ ha/ miesiąc
- 1.243,15 zł x 2,3462 ha x 12 miesięcy = 35.000 zł.

2. Ustala się czas obowiązywania jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej do 31 grudnia 
2019 r.

§ 2. Dotacja obliczona wg stawek jednostkowych ujętych w § 1 przekazywana będzie 
sukcesywnie w wysokości 1/12 wielkości zaplanowanej w uchwale budżetowej na dany rok,
a w wyjątkowych wypadkach, na uzasadniony wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, może być przekazana w wielkościach większych niż 
1/12 wielkości zaplanowanej w uchwale budżetowej, przy czym suma przekazanych kwot dotacji 
nie może przekroczyć wartości dotacji zaplanowanej w budżecie na 2019 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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