
  UCHWAŁA Nr XXXV/        /2013 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia   25.09.2013 roku 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 
rok dla zakładu budŜetowego.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) uchwala 
się , co następuje:  
 
§ 1. W uchwale nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012 r. w 
sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budŜetowego, 
zmienionej uchwałą Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 marca 2013 r.,  
uchwałą nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2013 r. oraz uchwałą nr 
XXXIV/330/2013  Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r. § 1.3 otrzymuje 
brzmienie:  
„§ 1..Ustala się, stawkę dotacji przedmiotowych na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Lipnie działającego jako zakład budŜetowy:  
3) dopłatę do czynszu lokali komunalnych administrowanych przez zakład w wysokości 5,00 
zł do 1 m² „. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2013 r.  
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady  

Maria Turska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 

poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548. 

 



Uzasadnienie 
 
Zgodnie z przepisem art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych, z 
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla 
zakładów budŜetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty, zakres i stawki 
dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w 
odrębnej uchwale budŜetowej.  
Proponuje się zmianę stawek   dotacji przedmiotowej na dopłatę do kosztów Zarządu. 
 
3)dopłata do  kosztów zarządzania  lokalami komunalnymi   

W I półroczu przekazano na ten cel dotację w wysokości 212.815  

  W miesiącach lipcu i sierpniu 13. 680m² x 1,95 m² x 2 = 53.352 zł 

Projekt powyŜszej j uchwały zakłada zwiększenie  dotacji przedmiotowej na: 

- pokrycie kosztów zarządu lokalami komunalnymi gminy,  a jej konieczność wynika z 

potrzeby spłaty zobowiązań wymagalnych zakładu narosłych w latach 2010-2012 wobec 

wspólnot mieszkaniowych. Plan dotacji przedmiotowej na ten cel wynosił  225.000 zł przy 

stawce  jednostkowej 1,25 zł /m², a od miesiąca marca podniesiono  stawkę jednostkową o 

0,70 zł/m² tj. do 1,95 zł/m  i dołoŜono 100.000 zł. Od m-ca września br dotacja wynosi 2 

zl/m². Od miesiąca października br proponuje się  zwiększenie o  3 zł  /m²  przy zmniejszonej 

powierzchni obsługiwanych  zasobów do 13.000 m²  

Projekt powyŜszej uchwały zakłada zwiększenie  dotacji przedmiotowej  na ten cel o 

120.000 zł tj do kwoty  465.000 zł 

Dotacja przedmiotowa  w zwiększonej wysokości będzie przekazywana w  ratach 

miesięcznych, począwszy od miesiąca października br. 


