UCHWAŁA NR 64/VII/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich
rozliczenia
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr
142, poz. 11591 ze zm.) oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 i art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawkę dotacji przedmiotowej do:
1) jednego m2 powierzchni hali sportowej w Węglińcu,
2) jednego m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
3) jednego m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zakładzie  rozumie się przez to Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu,
2) stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej  rozumie się przez to skalkulowaną cenę według ponoszonych
kosztów własnych w odniesieniu do jednostki określonej w pkt. 1,
3) należnej dotacji przedmiotowej  rozumie się przez to iloczyn stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej
i powierzchni użytkowej hali sportowej, lokali socjalnych i lokali mieszkalnych.
§ 3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości:
1) 5,69 zł na jeden m2 powierzchni hali sportowej,
2) 0,81 zł na jeden m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
3) 3,98 zł na jeden m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych.
§ 4. .
1) Dotacje przedmiotowe przekazywane są w wysokości odpowiedniej do stopnia realizowanego zadania,
w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy na dany przedmiot działania.
2) Zakład przekazuje w okresach miesięcznych, do dnia 10 następnego miesiąca udokumentowany wniosek
o uruchomienie dotacji za miesiąc poprzedni.
3) Dotacja przekazywana jest na rachunek zakładu budżetowego w terminie 7 dni od złożenia wniosku
określonego w pkt. 2.
4) Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest zaliczkowo łącznie z dotacją za miesiąc listopad.
§ 5. .
1) Kierownik zakładu przekazuje roczne rozliczenie przyznanych dotacji przedmiotowych w terminie do dnia 31
stycznia następnego roku wg określonego wzoru stanowiącego załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały.
2) Rozliczenie w przypadku dotacji przedmiotowej powinno zawierać:
a) rzeczywiste koszty jednostkowe przedmiotu działania w ujęciu miesięcznym i rocznym,
b) porównanie kwot należnych, stosownie do realizowanych zadań, do wielkości otrzymanych dotacji oraz
obliczenie różnic.
§ 6. .
1) Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych powinno zawierać całkowity koszt realizacji zadania w roku
budżetowym.

Id: MGGXBOBKUYJXMMICZBIJRYZYD. Podpisany

Strona 1

2) Rozliczenie dotacji celowych następuje w terminie do 31 stycznia następnego roku wg określonego wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zwrot na rachunek gminy niewykorzystanych dotacji przedmiotowych i celowych dokonywany jest przez
Zakład w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
§ 8. Przy ustaleniu wysokości dotacji podstawę dotowania oraz kwotę należnych dotacji zaokrągla się w górę
do pełnych złotych.
§ 9. Traci moc uchwała nr 37/VII/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.03.2007r. w sprawie określenia
stawek dotacji dla komunalnych zakładów budżetowych wraz z późniejszymi zmianami.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Podejmowana uchwała zawiera zmianę Uchwały nr 37/VII/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.03.2007r.
w całości obejmującą dostosowanie uchwały do obowiązującej ustawy o finansach publicznych.
Wzrost dotacji do powierzchni użytkowej hali sportowej spowodowana jest wzrostem kosztów utrzymania hali
sportowej polegającej na pilnej potrzebie przeprowadzenia obowiązkowych okresowych przeglądów elektrycznych
oraz budowlanych. Zmniejszenie dotacji do powierzchni użytkowej lokali socjalnych spowodowane jest
zrealizowaniem części potrzeb remontowych lokali socjalnych z dotacji inwestycyjnej wynikających z zalecenia
PINB w Zgorzelcu.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 64/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej .xls
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 64/VII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Rozliczenie wykorzystania dotacji inwestycyjnej.xls
Zalacznik2.xls

