
U C H W A Ł A  Nr  202/XXV/16 

Rady   Miasta   Milanówka  

 z dnia 20 października 2016 r. 

 

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. 

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, 

poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150 oraz  

z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257, poz. 1454) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 Ustala się następujące wysokości stawek jednostkowych dotacji służących  

do skalkulowania wysokości dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku: 

1)  dopłata do kosztów utrzymania 1 m2   basenu miejskiego 6,40 zł, 

2) dopłata do usługi zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi 

przez zakład na rzecz miasta 3,53 zł do 1m² powierzchni użytkowej, 

3) dopłata do usług remontowych w budynkach komunalnych  82,43 zł do 1 m² powierzchni 

remontowej. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                                 Przewodnicząca  

                          Rady Miasta Milanówka 

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

 



 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 219 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

z budżetu  miasta mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu 

budżetowego, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kalkulacja stawek została 

przedstawiona przez ZGKiM w załączeniu. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wobec czego przedstawia się Radzie Miasta 

Milanówka projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu 

budżetowego. 

 


