
UCHWAŁA NR RG-XVII/174/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018r.,  
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy 

Sitkówka-Nowiny na 2019 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 219, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 869), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-V/30/18 z dnia 27 grudnia 2018r.,  wprowadza się 
następujące zmiany:

- paragraf 1 uchwały zmienia się i otrzymuje brzmienie: "§1. Niniejsza uchwała określa stawki dotacji 
przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nowinach w roku 2019 kalkulowane według stawek jednostkowych:

1) w wysokości 11,36 zł do 1 m2 powierzchni w zakresie  oczyszczania i sprzątania terenów gminnych,

2) w wysokości 2,41 zł do 1 m2 powierzchni w zakresie naprawy, konserwacji, wymiany urządzeń technicznych 
na terenach gminnych,

3) w wysokości 0,75 zł do 1 m2 powierzchni utrzymania zimowego  dróg gminnych,

4) w wysokości 2,50 zł do 1 m2 powierzchni utrzymania gminnych terenów zieleni na terenach gminnych,

5) w wysokości 45,75 zł do 1 m2 powierzchni użytkowej w zakresie administrowania gminnych zasobów 
komunalnych i socjalnych,

6) w wysokości 90,99 zł do 1 m2 powierzchni użytkowej w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Kowala,

7) w wysokości 86,37 zł do 1 m2 powierzchni użytkowej w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Wola Murowana.

8) w wysokości 21,54 zł do 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej w zakresie prowadzenia i utrzymania 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9) w wysokości 15,71 zł do 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej w zakresie eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Szewce. 

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 219, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wysokość dotacji

przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych ustala Rada Gminy na każdy rok budżetowy.

Zasadność wprowadzenia zmiany uchwały wynika z przedstawionej przez ZGKiM w Nowinach w dniu

25.11.2019r., analizy dotyczącej sposobu kalkulacji stawek na realizację zadań własnych gminy w

zakresie: utrzymania zimowego dróg gminnych, utrzymania terenów zieleni na terenach gminnych i

wprowadzenia stawki dla eksploatacji i utrzymania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w

miejscowości Szewce.

Po sprawdzeniu zasadności przedstawionej analizy, należy uznać potrzebę wprowadzenia zmiany

przedmiotowej uchwały, w zakresie sposobu kalkulacji stawek na: utrzymanie zimowe dróg gminnych,

utrzymanie terenów zieleni na terenach gminnych, eksploatację i utrzymanie nieruchomości gruntowej

zabudowanej budynkiem w miejscowości Szewce. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały

jest zasadne.
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