
Uchwala Nr FK.XV.0007.94.2011
Rady Gminy Dpbe Wielkie
z dnia 05 srudnia 2011r.

w sprawie: stawki dotacji przedmiotowej z tytulu doplafy dla odbiorc6w uslug
zbiorowego z.opatrz enia w wodf.

Na podstawie a1t. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz{dzie
gminn)rn (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l zp6i:n zm.) onz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
7 cze$tca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w
(tj.Dz. U. z 2006 r. Nt 123, poz.858 z p6in zm.), * zwi{zku z art.219 ust.1, 3 i 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrrych ltj. Dz. U.22009 roku ff l5'l, poz.l240 zE
zm.lorcz w zwiqzktt z ttchwalq 2K.XV.0007.93.201I Rady Gminy Dqbe Wielkie z dnia 5
grudnia 201 1 r. w sprawie zalwierdzerlia taryfy dla zbiorowego zaopatzenia w wodq oraz
zbiorowego odprowadzania Sciek6w - Rada Gminy Debe Wielkie uchwala, co nastQprje:

$ r
l. Ustala siQ stawki dotacji prze^dmiotowej dla Zakladu Komunalnego w DQbem wielkim

w kwocie netto 0,9821 do lm' z t)'tulu doplaty do cen dla odbiorc6w uslug zbiorowego
zaopaJ,tzenia w wode (grupa taryfowa gospodarstwa domowe) z terenu gminy Dqbe
Wielkie.

2. Ustalenie doplaty z tJst. 1 oznacz.a,ze w/w odbiorcy uslug w zakresie zaopatrzenia w

wodq uiszczaj4za ni4cenq w wysoko6ci neno 2.9821 zalmi.

3. Do stawek podanych w ust. 1 i 2 dolicza siQ podatek od towar6w i uslug w wysokosci,

okreSlonej odrqbnymi przepisami.

$ 2

Stawki dotacji przedmiotowej okreslone w $ I obowipuj4od dnia 01 stycznia 2012 r.

do dnia 31 grudnia 2012 r.

s 3

Wykonanie uchwaly powierza siQ W6jtowi Gminy.

s 4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia z moc4obowiqzujqcqod dnia 0l stycznia
2Ol2 roku,
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z alnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gnimyrn (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l zp6in, zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia
7 czerwca 20ol r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodQ i zbiorcwym odprowadzaniu Sciek6w
(tj.Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z p6in. zn.), w zwi{zku z art. 219 ust.l, 3 i 4 ustawy
z dnia27 ierpnia2009 r. o hnansach publiczryah ltj. Dz.U.22009 roku nr 157, poz.l240 ze
an./ Rada Gminy jest organem kompetentnym do udzielenia doplaty przedmiotowej dla
Zakladu Komunalnego w DQbem Wielkrm.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopalrzeniu w wodp i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6w, przedmiotowa doplata bylaby dotacje do jednej z grup taryfowych
zawarq/ch w uchwale w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorcwego zaopatrzenia w wodQ
i zbiorowego odprowadzania Sciek6w na terenie gminy Dqbe Wielkie tj, dla gospodarstw
domowycb-

Wysoko3i Fzedmiotowej doplaty do ceny wody w okesie od dnia 01.07.2011r.
do 31.12.2011r. wynosi dla domowych 0,98 zl netto do 1 m', a cena ponoszona przez
odbiorc6w 2,98 zl. netto.

Proponuje siQ pozostawienie wysokoici doplaty w 2012 r. na tlm samym poziomie.
W przypadku podjqcia uchwaly na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

bede obowi+traai stawki dotacji przedmiotowej z q4ulu doplaty dla odbiorc6w uslug
zbiorowego zaopatrzenia w wode, okre3lone w przedstawionym Fojekcie uchwaly.
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