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UCHWAŁA Nr  XXV/197/2017

Rady Gminy w Lipniku
z dnia 26 sb7cznia 2017 roku

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakladu budżetowego - Zakladu Gosi)odarlri Komunalnej w Lipniku

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia s marca  1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z 2016  r.  poz.  446  z późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  219  ust.  1,  ust.  3  i  ust.  4  ustawy  z
dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.   1870  z  późniejszymi
zmianami), Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:

§1

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Lipniku:

1)   w wysokości 3,89 zł do kazdego m3 ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych na
terenie gminy Lipnik wg Grupy Taryfowej Nr 1,

2)   w wysokości 3,23  zł do każdego m3   ścieków odpi.owadzonych od pozostałych odbiorców
usług na terenie gminy Lipnik wg Grupy Taryfowej Nr 2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gmiiv
w Lipniku

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwaly Nr XXV/197/2017

Rady Gminy w Lii)nilm
z dnia 26 stycznia 2017 rolm

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakladu budżetowego -Zakladu Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje pi.zedmiotowe dla samorządowych zakłądów
budżetowych, kalkulowane według stawek j ednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala
oi-gan stanowiący j ednostld samorządu tei.ytoi.ialnego.
Mając na uwadze powyższe ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samoi.ządowego zakładu
budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku:

1)   w wysokości 3,89 zł do każdego m 3 ścieków odprowadzonych z gospodarstw
domowych na terenie gminy Lipnik wg Grupy Tai.yfowej Nr 1

2)   w wysokości 3,23 zł do każdego m 3   ścieków odprowadzonych od pozostałych
odbiorców usług na tei.enie gminy Lipnik wg Gi.upy Taryfowej Nr 2.

Opracowała:
Magdalena Zimoląg


