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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Międzylesiu na rok 2011. 

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady obliczania stawek dotacji przedmiotowych, wysokość oraz sposób rozliczania ich 
w ramach wysokości ustalonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu zwanego 
dalej ZGKiM w budżecie na rok 2011. 

§ 2. Dotacją przedmiotową objęte są zadania realizowane przez ZGKiM w zakresie: 

a) gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym 

b) gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlicami wiejskimi, 

c) unieszkodliwiania ścieków, 

d) usuwania komunalnych nieczystości stałych, 

e) zbiórki i unieszkodliwiania odpadów zbieranych selektywnie. 

§ 3. 1. Stawki dotacji w zakresie o którym mowa w § 2 ustalone się na podstawie przedłożonych przez 
Kierownika ZGKiM danych za rok 2010 dotyczących: 

1) wielkości powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych; 

2) wielkości powierzchni komunalnych lokali niemieszkalnych - świetlic wiejskich; 

3) miesięcznych ilości przyjętych ścieków na oczyszczalnię oraz miesięcznych wydatków działalności z tym 
związanych, 

4) miesięcznych ilości zebranych i unieszkodliwionych komunalnych nieczystości stałych oraz miesięcznych 
wydatków działalności z tym związanych, 

5) miesięcznych ilości zebranych i unieszkodliwionych odpadów zbieranych selektywnie oraz miesięcznych 
wydatków działalności z tym związanych. 

2. Dotacje przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 ustalonej 
w budżecie gminy ogólnej kwoty poszczególnych dotacji. 

§ 4. 1. Dotacja na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przeznaczona jest na bieżące 
remonty i eksploatację komunalnych lokali mieszkalnych. 

2. Dotacja na gospodarowanie komunalnym zasobem niemieszkaniowym - świetlicami wiejskimi przeznaczona 
jest na bieżące ich remonty i eksploatację. 

3. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów 
związanych z tą działalnością. 

4. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie komunalnych nieczystości stałych przeznaczona jest na częściowe 
pokrycie kosztów związanych z tą działalnością. 

5. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zbieranych selektywnie przeznaczona jest na częściowe 
pokrycie kosztów związanych z tą działalnością. 

§ 5. Rozliczenie dotacji z budżetem Gminy odbywa się w okresach półrocznych w terminach: do 15 lipca za 
I półrocze i do 15 stycznia za II półrocze i poddane jest szczegółowej analizie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie. 

§ 6. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych: 

a) w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym – 23,23 zł/m² 
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b) w zakresie gospodarki komunalnym zasobem niemieszkaniowym - świetlicami wiejskimi – 23,23 zł/m² 

c) w zakresie unieszkodliwiania ścieków – 0,40 zł/ m³ 

d) w zakresie usuwania komunalnych nieczystości stałych - 77,42 zł/MG 

e) w zakresie selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania odpadów zbieranych selektywnie – 19,19 zł m³ 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. 
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Uzasadnienie

Podstawą udzielenia dotacji przedmiotowych są właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych, które 
jednocześnie określają sposób kalkulowania wysokości dotacji. Wg powyższych oznacza to, że łączna kwota 
dotacji przedmiotowej powinna być iloczynem zakresu usług objetych dotowaniem i stawki dopłaty do przyjętej 
jednostki usługi. Wymaganym trybem ustalania stawki jednostkowej dotacji jest zatem skalkulowanie jej na 
podstawie porównania ogólnej sumy przychodów i kosztów dotyczących danego rodzaju działalności. Do 
kalkulacji przyjęto dane przedstawione przez ZGKiM. Dla kalkulacji stawki jednostkowej dotacji do zadań 
w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym przekazanym zakładowi do zarządu przyjęto 
ogólną powerzchnię komunalnego zasobu mieszkaniowego pomniejszonego o wielkość sprzedanej powierzchni 
w 2010 roku oraz planowane w 2011 roku zwiększenie o 1% stawki podatku VAT. W przypadku kalkulacji stawek 
jednostkowych dotacji do gospodarowania gminnym zasobem niemieszkaniowym przekazanym w zarząd 
zakładowi dokonano korekty zarządzanej powierzchni i uwzględnioono planowane w 2010 roku zwiększenie o 1% 
stawki podatku VAT. Dla kalkulacji stawki jednostkowej dotacji do zadań w zakresie unieszkodliwiania ścieków 
przyjęto zwiększenie liczby otrzymywanych ścieków w związku z ciągle trwającymi podłączeniami oraz 
planowane w 2011 roku zwiększenie o 1% stawki podatku VAT. Dla kalkulacji stawki jednostkowej dotacji do 
zadań w zakresie usuwania komunalnych nieczystości stałych porzyjąto zwiększenie wysokości dotacji o 8,58% 
w stosunku do 2010 roku w związku z zwiększeniem kosztów transportu odpadów do miejsca ich składowania oraz 
uwzględniono planowane w 2011 roku zwiększenie o 1% stawki podatku VAT. Dla kalkulacji stawki jednostkowej 
dotacji do zadań w zakresie selektywnej zbiórki nieczystości stałych przyjęto zwiększenie o 5% ilości zebranych 
selektywnie odpadów w stosunku do 2010 roku oraz uwzględniono planowane w 2011 roku zwiększenie o 1% 
stawki podatku VAT. 


