UCHWAŁA NR XLIV/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 29 maja 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
Na podstawie art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 20771)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/255/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do utrzymania szaletów miejskich usytuowanych:
a) Rynek - 1 812,19 zł do m² powierzchni przekazanej w zarządzanie,
b) przy ul. Kasprowicza (w Parku 600-lecia) - 1 812,19 zł do m² powierzchni przekazanej
w zarządzanie,
c) przy ul. Lipowej (w Parku 600- lecia) - 7 437,44 zł do m² powierzchni przekazanej
w zarządzanie.”;
2) §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia - 30,71 zł do 1 m2 powierzchni
przekazanej w zarządzanie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych z budżetu jednostki samorządy terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla
zakładów budżetowych do wysokości 50% kosztów działalności zakładu, kalkulowane według stawek
jednostkowych. Dotacja przedmiotowa stanowi zatem uzupełnienie przychodów zakładu w związku z
realizacją usług, które ze swej natury są deficytowe.
Potrzeba zmiany wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej otrzymywanej przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu wynika z konieczności aktualizacji obowiązującej obecnie stawki
dotacja do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia w związku ze zmianami w
zakresie ponoszonych kosztów w ramach dotowanej działalności.
Również w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności nowopowstałej toalety publicznej
jednostanowiskowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniami techniczno sanitarnymi, której zarzadcą jest ZGM w Wągrowcu występuje potrzeba przyznania dotacji przedmiotowej
na ww. zadanie.
Za podstawę ustalenia wysokości stawek przyjęto następujące wielkości:
a) dotacja do utrzymania szaletów miejskich:
- przy ul. Lipowej (w Parku 600 - lecia)
deficyt do pokrycia - 46 484,00 zł,
powierzchnia szaletów - 6,25 m2,
stawka jednostkowa dotacji - 7 437 zł,
b) dotacja do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia
deficyt do pokrycia - 324 000,00 zł,
powierzchnia budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia - 10 551,06 m2,
stawka jednostkowa dotacji - 30,71 zł.
Ustalona niniejszą uchwałą zmiana stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu będzie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Wiesław Zając
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