UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok 2017 wysokość stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie w następującej wysokości:
1) w zakresie administrowania cmentarzem komunalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą 0,85 zł/m2 powierzchni cmentarza komunalnego,
2) w zakresie prowadzenia szaletów miejskich - 146,00 zł/m2 powierzchni szaletu,
3) w zakresie administrowania i utrzymania zasobu mieszkaniowego miasta - 22,86 zł/m2
powierzchni mieszkania,
4) w zakresie przeprowadzenia rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych
w Bonikowie - 1,35 zł/m2 powierzchni składowiska.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

1)

Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189,
1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
WSKAZANIE POTRZEBY PODJĘCIA UCHWAŁY
Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiotowa uchwała, jest uchwałą okołobudżetową i jej podjęcie jest niezbędne do
zaplanowania przychodów do projektu planu finansowego Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na rok 2017.
STAN FAKTYCZNY
Przedstawia się projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej
na rok 2017, na podstawie wniosku Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Dróg w Kościanie, o przyznanie dotacji przedmiotowej na zadania wynikające ze statutu
zakładu, na które brak jest pokrycia w przychodach zakładu.
STAN PRAWNY
Podstawą do podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
SKUTKI FINANSOWE
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie wnioskuje o przyznanie
dotacji w następującej wysokości:
Ad § 1 pkt 1
82 353,48 m2 x 0,85 zł = 70000,00 zł.
Wnioskowana kwota służy pokryciu kosztów administrowania cmentarzem komunalnym,
kosztów administrowania i utrzymania domu pogrzebowego oraz budynku administracyjnego.
Ad § 1 pkt 2
100 m2 x 146,00 zł = 14600,00 zł.
Wnioskowana kwota służy pokryciu kosztów prowadzenia szaletów miejskich.
Ad § 1 pkt 3
15 314,96 m2 x 22,86 zł = 350100,00 zł.

Strona 2

Wnioskowana kwota służy pokryciu kosztów administrowania zasobem mieszkaniowym
gminy oraz prowadzenia, nadzorowania i finansowania remontów. Powyższa kwota zostanie
przeznaczona na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej,
wymianę instalacji wod. - kan. oraz montaż centralnego ogrzewania. Wszystkie wyżej
wymienione prace zostaną wykonane zarówno w budynkach, których właścicielem jest w całości
gmina oraz tam, gdzie gmina posiada udział we wspólnotach i musi zabezpieczyć środki na
sfinansowanie prac w swojej części.
Ad § 1 pkt 4
14 814 m2 x 1,35 zł = 20000,00 zł.
Wnioskowana kwota służy pokryciu kosztów związanych z rekultywacją Miejskiego
Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie. Prace wykonywane będą zgodnie
z posiadaną

dokumentacją

oraz

harmonogramem

określonym

w decyzji

Marszałka

Województwa Wielkopolskiego.
W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

Strona 3

