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w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zaldadu
Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 219
ust 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ) — Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§1

Ustala się dopłatę do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Brodach przyjmowanych przez oczyszczalnie ścieków w Krynkach i Stykowie
na okres od 23.062018 r. do 31.12.2018 r.

*2
Wysokość dopłat do jednego in3 ścieków płynnych do gospodarstw domowych
z terenu gminy Brody wynosi 2,82 zł brutto.

§3
Podstawą wyliczenia kwoty dotacji będą wykazy przedłożone przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Brodach o ilości odebranych m' ścieków przez oczyszczalnie
w Krynkach i Stykowie w odstępach kwartalnych z uwzględnieniem kosztów odbioru
i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Brody.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23 czerwca
2018 roku..

§6
Z dniem 22 czerwca 2018 roku traci moc uchwała Nr 11/17/2017 Rady Gminy
w Brodach z dnia 15 lutego 2017r. zmieniona uchwałą Nr 11/13/2018 Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie 7 dni od dnia podjęcia.
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W sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Nowe regulacje prawne zdjęty z samorządów gminnych obowiązek zatwierdzania
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy
opracowane są na okres 3 lat i podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym jest
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody
Polskie. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
25 kwietnia 2018 r. zatwierdzeniu uległy taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, przedłożone 12 marca 2018r przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brodach.
Na podstawie art. 219 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji określa uchwała
budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego.
Ścieki komunalne z terenu Gminy Brody odprowadzane są do Oczyszczalni
w Stykowie i Krynkach. Zgodnie z obowiązującą ceną za jeden m' dla gospodarstw
domowych cena wynosi 4,03 zł brutto,
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zgodnie z wnioskiem taryfowym opracowanym

przez ZGK cena za odprowadzanie ścieków powinna wynosić 6,85 zł brutto. Zatwierdzając
cenę dla gospodarstw domowych za m' odprowadzanych ścieków 4,03 zł brutto zasadnym
jest pokrycie różnicy wynikającej z zatwierdzonych taryf a ceną dla gospodarstw domowych
z Budżetu Gminy do wysokości zabezpieczonych środków w uchwale budżetowej na 2018 r.
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