
 

 

 
UCHWAŁA  Nr XXV/245/2016 

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 
 

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla 
samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 
2017 rok 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska  
w Policach uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych na rok 2017 dla 
samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Policach, stanowiące dopłatę do: 
 

1) ceny 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków   
– w wysokości 0,18 zł brutto; 
 

2) utrzymania i eksploatacji 1 sztuki studni ulicznej – w wysokości 960 zł brutto; 
 
3) utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urządzeń z tym 

związanych, tj. 1 sztuki wpustu ulicznego – w wysokości 310,67 zł brutto. 
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic. 
 
 § 3. Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej, o których mowa w § 1, mają 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 roku. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady  
 
                                                                                                   Witold Król  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Uzasadnienie 

 
 Projekt uchwały przedkłada Radzie Miejskiej w Policach Burmistrz Polic. 

 

 Zgodnie z treścią art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z budżetu samorządu terytorialnego mogą być udzielane dla zakładów 

budżetowych dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty 

i zakres dotacji określa uchwała budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala 

Rada Miejska. 

 

 Burmistrz przedkłada projekt uchwały określającej stawkę dotacji przedmiotowej 

na rok 2017 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w wysokości: 

- 0,18 zł brutto na dopłatę do ceny 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzanych do 

oczyszczalni ścieków, 

- 960 zł brutto na dopłatę do utrzymania i eksploatacji 1 sztuki studni ulicznej, 

- 310,67 zł brutto na dopłatę do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy 

Police i urządzeń z tym związanych,  tj. 1 sztuki wpustu ulicznego.  

 

 W budżecie Gminy Police na 2017 rok zostały zabezpieczone środki finansowe 

w wysokości 117.890 zł brutto (na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.) na dopłatę 

do ceny 1m3 ścieków, 24.000 zł na dopłaty do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych 

i 263.760 zł na dopłatę do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i 

urządzeń z tym związanych. 

 

 

 

 

 

Projekt uchwały opracowany przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 


