
Uchwała Nr   220/5/XXII/08

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. 2), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Iłowej, będącego zakładem budżetowym gminy Iłowa.

2. Stawki, o których mowa w ust. 1, wynoszą:
1) 0,40 zł za 1 m2 miesięcznie – za utrzymanie w czystości chodników, ulic i placów

(zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów, dróg gminnych i
terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i
pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości, odpadów zgromadzonych w przeznaczonych
do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku oraz
konserwacja koszy ulicznych),

2) 18,70 zł za czyszczenie jednej studzienki kanalizacyjnej – za utrzymanie w
sprawności kanalizację burzową na terenie miasta Iłowa
(bieżące czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i wpustów
ulicznych oraz utrzymywanie przepustowości kanalizacji
burzowej),

3) 0,017 zł za 1 m2 miesięcznie – za utrzymanie zieleni w parku miejskim
(utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i
zadrzewień),

4) 0,25 zł za 1 m2 miesięcznie – za utrzymanie zieleni na terenie miasta, z wyjątkiem
terenów zielonych parku miejskiego (utrzymywanie w
należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia).

§ 2. Rozliczenie dotacji przedmiotowej następuje w okresach miesięcznych według not
obciążeniowych sporządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Iłowej, potwierdzonych przez sprawującego nadzór pracownika Urzędu Miejskiego w Iłowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
 Mirosław Wdowiak

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr
104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.
587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112


