UCHWAŁA Nr XLVIII/ 316 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego na rok 2011.

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. 219 ust. 1 i 4 w związku z
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr. 157
poz. 1240 ze zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu gminy w 2011 roku dotacji przedmiotowej na działalność
gminnej jednostki organizacyjnej prowadzonej w formie samorządowego zakładu
budżetowego, to jest dla Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
§ 2. W Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. dotowana będzie działalność
związana z utrzymaniem gminnego składowiska odpadów komunalnych we Włościejewkach
skalkulowana według stawki jednostkowej w przeliczeniu na koszt utrzymania 1 m2
powierzchni użytkowej składowiska odpadów w wysokości 0,93 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego udzielonej z budżetu gminy na rok
2011.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVIII/ 316/2010
października 2010 roku

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18

Gminne składowisko opadów komunalnych we Włościejewkach zostało wyłączone z
eksploatacji w czerwcu 2010 roku, wobec czego nie generuje przychodów. Pomimo tego na
gminie nadal ciąży obowiązek prowadzenia monitoringu, zgodnie z instrukcją eksploatacji
składowiska (badania laboratoryjne odcieków i wód gruntowych, prace geodezyjne, podatki ),
które wchodzą w skład środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
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.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

