UCHWAŁA Nr XXIII/203 /2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Nekli.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska
Gminy Nekla uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się na 2013 rok stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Nekli, w zakresie:
1) dopłata do usługi koszenie terenów zielonych w wysokości 0,60zł/m²
za czterokrotne wykaszanie w ciągu roku
2) dopłata do ceny utrzymania rabat kwiatowych w wysokości 75,00zł/m²,
3) dopłata do usługi, pozostałe prace pielęgnacyjne w wysokości
21,67zł/h,
2. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej na 2013 rok ustala się na
podstawie stawek jednostkowych określonych w ust. 1 zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/203 /2013
Rady Miasta i Gminy Nekla
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Nekli

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane
dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane
według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ
stanowiący jst.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli jest jednostką organizacyjną gminy
Nekla. Zakład ten wykonuje swoje zadania statutowe częściowo odpłatnie,
pokrywając koszty swojej działalności z przychodów i dotacji przedmiotowej.
Zadaniami wykonywanymi odpłatnie są m.in. dostawa wody i odbiór ścieków,
gospodarka komunalna i inne zlecone przez osoby fizyczne i prawne. Na te
zadania zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu.
Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej są wykonywane na
rzecz gminy, a mechanizm kompensaty kosztów usług świadczonych przez
zakład, oparty powinien być na dotacji przedmiotowej.
Zachodzi konieczność udzielenia dotacji przedmiotowej, skalkulowanej wg
stawek jednostkowych za świadczone usługi w zakresie utrzymania zieleni
gminnej.
Udzielona dotacja przedmiotowa stanowić będzie dopłatę do kosztów
kalkulowaną wg stawek jednostkowych.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ /2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 27 marca 2013r

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli wg
stawek jednostkowych w 2013 r.
Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)
I. Dopłata do utrzymania zieleni:
1. koszenie terenów zielonych
(w zadaniu tym ujęto koszty związane z: wynagrodzeniem
pracownika wraz z pochodnymi, zakup paliwa i odzieży
ochronnej)
a) ilość x stawka = 67.000 m² x 0,60zł. = 40.200,00zł
2. utrzymanie rabat kwiatowych
(w zadaniu tym ujęto koszty związane z:
wynagrodzeniem pracownika wraz z pochodnymi, zakup
kwiatów, nawozów, zakup kamieni ozdobnych, podlewanie)
a) ilość x stawka = 333 m² x 75,00zł. = 25.000,00zł
3. pozostałe prace pielęgnacyjne
(w zadaniu tym ujęto koszty związane z cięciem żywopłotów,
wycinką drzew, pracami porządkowymi i inne)
a) ilość godzin x stawka roboczogodziny = 683 x 21,67 =
14.800,00zł

Ogółem kwota dotacji
80.000,00

