
 

                                 UCHWAŁA Nr XXIV/ 149 /2008 

                            RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

                                    z dnia 29 września 2008 roku 

 

zmieniającą Uchwałę Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 
października 2007 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego na rok 2008. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 174 ust. 1 i 4 w związku z 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr.249 
poz. 2104 ze zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 
października 2007 roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
budżetowego na rok 2008, § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

- § 2 . W Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. dotowana będzie działalność 
związana z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy skalkulowana wg. stawki 
jednostkowej w przeliczeniu na koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkaniowego w wysokości 21,96 zł.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu budżetowego udzielonej z budżetu gminy na rok 2008. 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                           w Książu Wlkp  

                                   /-/  Paweł Walkowiak 



                                          Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIV/ 149  /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 
2008 roku 

 

W Uchwale Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 
roku w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 
2008 Rada Miejska uchwaliła stawkę jednostkową na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w 
przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego w wysokości 18,77 zł. 
Zasób mieszkaniowy Gminy posiada zasób mieszkaniowy o powierzchni użytkowej 2 665 m2 

na który przyznano dotacje w wysokości 50 022 zł. Zmiana uchwały spowodowana jest 
koniecznością dokonania nagłych prac remontowych: 

1. zabezpieczenie dachu w budynku Nr 1 w Obredzie zagrażającego bezpieczeństwu 
znajdujących się w nim lokatorów, co stwierdzone zostało podczas przeglądu 
budowlanego. Koszt prac wyceniono na kwotę 3 000 zł, 

2. wykonanie instalacji grzewczej w budynku w Książu ul. Jana Pawła II 24/1. Lokal 
ogrzewany jest piecem kaflowym podłączonym do przewodu kominowego bez 
możliwości okresowego jego czyszczenia. Wykonana zostanie nowa instalacja c.o. 
zasilanej z pieca podłączonego do przewodu kominowego w korytarzu. Koszt prac 
wyceniono na 3 500 zł, 

3. remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku w Książu ul. Wichury 8 – 
stomatologia, w którym pojawiły się mokre plamy. Należy zlokalizować i usunąć 
awarię. Przewidywany koszt 2 000 zł. 

Łącznie kwota dodatkowej dotacji wyniesie 8 501 zł : 2 665 m2 (powierzchni 
użytkowa lokali) = 3,19 zł spowoduje wzrost zaplanowanej dotacji z 18,77 zł. do 
kwoty 21,96 zł.  

Dotacja przedmiotowa dla  Zakładu Usług Komunalnych na zasób mieszkaniowy wzrośnie o 
kwotę 8 501 zł. Łącznie kwota dotacji wynosić będzie na 2008 r. 58 523 zł. 

Dodatkowa kwota dotacji w wysokości 8 501 zł przekazana będzie jednorazowo w miesiącu 
październiku 2008 roku na wykonanie ww. remontów. 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Książa 
Wlkp. rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania 
otrzymanej dotacji z budżetu gminy. 

                                                                                                                Burmistrz  

                                                                                                      Książa Wielkopolskiego 

                                                                                                          /-/Teofil Marciniak   
      

 


