
 
UCHWAŁA Nr XXVII/174/2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 23 listopada 2016 roku 

 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu 
budżetowego.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych   (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 
2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 
532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, 
poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 
 uchwala się , co następuje: 
 
§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego zgodnie                       
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Kwoty dotacji przedmiotowych należnych dla zakładu budżetowego ustala się przy 
zastosowaniu stawek dotacji, o których mowa w § 1. 

           

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  
 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXVII/174/2016 

         Rady Miejskiej w Lipnie 
    z dnia 23 listopada 2016 roku 

 
 

Stawki dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych 
 

Lp. Nazwa zakładu Treść Stawka jednostkowa 
1 2 3 4 
1. 
 

Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
 

Dopłata do  funduszu  
remontowego mieszkań 

komunalnych 

1,84 zł miesięcznie za 1 m2 
powierzchni użytkowej 

Dopłata do czynszu w 
mieszkaniach  socjalnych 

7,74 zł kwartalnie za 1 m2 
powierzchni użytkowej 

Dopłata do  kosztów 
zarządzania  lokalami 

komunalnymi 

0,95 zł miesięcznie za 1 m2 
powierzchni użytkowej 

Dopłata do utrzymania 
terenu zabudowanego CK 

Złotopole  ( grunty 
zabudowane, grunty 

zagospodarowane, grunty 
zajęte pod zieleń 

urządzoną) 

0,70 zł miesięcznie za 1 m2 
powierzchni użytkowej 

Dopłata do powierzchni 
gruntowych pozostałych 
na terenie CK Złotopole 

0,10 zł miesięcznie za 1 m2 
powierzchni użytkowej 

            
    

 


