UCHWAŁA NR XXXII/171/2021
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy
Krzeszyce na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) w związku
z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.
poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Krzeszyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach z budżetu
Gminy Krzeszyce w wysokości 5,65 zł (słownie: pięć złotych 65 groszy) do 1 m3 ścieków do cen za
odprowadzenie ścieków dla pierwszej grupy taryfowej (TG-1) na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Żmijak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu,
w przypadku gminy Krzeszyce jest to Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach.
Zgodnie z art. 219 ust.1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być
udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek
jednostkowych.
Stawka dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach została ustalona w oparciu
o kalkulację ceny jednostkowej za ścieki zgodnie z poniższymi danymi.
Koszty całkowite poniesione przez Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach w 2020 r. wyniosły
781.187,00 zł.

Wyszczególnienie
1. Ścieki
-amortyzacja
-wynagrodzenia z narzutami
-materiały
-energia
-opłata za korzystanie ze środowiska
-opłata za usługi wodne
-usługi obce
-podatek od nieruchomości
-podatki i opłaty pozostałe
-hurtowe oczyszczanie ścieków
-pozostałe koszty
2. Ścieki razem
3. Alokacja kosztów wydziałowych
4. Alokacja kosztów ogólnozakładowych
5. Koszty całkowite

Rok obrachunkowy (01.01.202031.12.2020)
0,00
106 100,12
47 529,85
87 419,07
0,00
9 948,00
50 773,89
235 625,10
0,00
0,00
4 070,45
541 466,48
0,00
239 720,52
781 187,00

Sprzedaż ścieków ogółem za 2020 r. wyniosła 50.373,58 m³, w tym sprzedaż dla gospodarstw domowych
38.588,58 m³.
Prognozowana sprzedaż w 2022 r. dla gospodarstw domowych 38.900 m³ x 5,65 zł = 219.785,00 zł.
Plan dotacji na 2022 to 220.000,00 zł
Biorąc pod uwagę poniesione koszty planowana cena jednostkowa netto za ścieki wynosi 15,50 zł.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy w Krzeszycach ustaliła stawkę dotacji przedmiotowej na poziomie
jednostkowym w wysokości 5,65 zł.
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