
UCHWAŁA NR III/5/2014
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Międzylesiu na rok 2015.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady obliczania stawek dotacji przedmiotowych, wysokość oraz sposób rozliczania ich 
w ramach wysokości ustalonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu zwanego 
dalej ZGKiM w budżecie na rok 2015. 

§ 2. Dotacją przedmiotową objęte są zadania realizowane przez ZGKiM w zakresie: 

a) gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, 

b) gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlicami wiejskimi, 

c) unieszkodliwiania ścieków.

§ 3. 1. Stawki dotacji w zakresie, o którym mowa w § 2, ustalone są na podstawie przedłożonych przez 
Kierownika ZGKiM danych za rok 2014 dotyczących: 

1) wielkości powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, z wyszczególnieniem ich liczby, metrażu 
i położenia; 

2) wielkości powierzchni komunalnych lokali niemieszkalnych - świetlic wiejskich, z wyszczególnieniem ich 
liczby, metrażu i położenia; 

3) miesięcznych ilości sprzedanych ścieków na oczyszczalnię oraz miesięcznych wydatków działalności z tym 
związanych.

2.  Dotacje przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 ustalonej 
w budżecie gminy ogólnej kwoty poszczególnych dotacji .

§ 4. 1. Dotacja na gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przeznaczona jest na dopłatę do 1m² 
powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych na bieżące remonty i eksploatację. 

2.  Dotacja na gospodarowanie komunalnym zasobem niemieszkaniowym - świetlicami wiejskimi 
przeznaczona jest na utrzymanie 1m² powierzchni świetlic, w zakresie bieżących remontów i eksploatacji. 

3.  Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie ścieków przeznaczona jest na dopłatę do ceny 1 m³ sprzedanych 
ścieków.

§ 5. 1. Kierownik ZGKiM przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie rozliczenie dotacji w okresie 
rocznym, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy. 

2.  Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 poddane jest szczegółowej analizie Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie. 

3.  Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, 
którego dotyczy.

§ 6. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych: 

a) w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym - 23,72 zł/m²/rok, 

b) w zakresie gospodarki komunalnym zasobem niemieszkaniowym - świetlicami wiejskimi – 9,18 zł/m²/rok, 

c) w zakresie unieszkodliwiania ścieków – 1,00 zł/ m³.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 
2015 roku.
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