
UCHWAŁA NR XXI/171/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2022 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 219 ust.1, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2021r. poz. 305 ze zm.) 

uchwala  się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim w 2022 roku, na utrzymanie czystości, porządku oraz zieleni w pasach 
ulic gminnych w wysokości 0,91 zł dopłaty do 1 m2 powierzchni ulic. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów 

budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ 

stanowiący jst. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim jest jednostką organizacyjną gminy Bytom 

Odrzański. Zakład ten wykonuje swoje zadania statutowe częściowo odpłatnie, pokrywając koszty swojej 

działalności z przychodów i dotacji przedmiotowej. 

Zadaniami wykonywanymi odpłatnie są m.in. dostawa wody i odbiór ścieków, gospodarka komunalna i inne 

zlecone przez osoby fizyczne i prawne. Na te zadania zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu. 

Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej są wykonywane na rzecz gminy,  

a mechanizm kompensaty kosztów usług świadczonych przez zakład, oparty powinien być na dotacji 

przedmiotowej. 

Zachodzi konieczność udzielenia dotacji przedmiotowej, skalkulowanej wg stawek jednostkowych za 

świadczone usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku oraz zieleni w pasach ulic gminnych. 

Udzielona dotacja przedmiotowa stanowić będzie dopłatę do kosztów skalkulowaną wg stawek 

jednostkowych. 
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