UCHWAŁA NR IX-109/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego
Zakładu Oczyszczania
Na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.
U. Z 2009 roku, Nr 157, 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 7
ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku, Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Uchwala się następujące stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Gminy Wołomin Miejskiego Zakładu Oczyszczania na usługi z zakresu
gospodarki komunalnej świadczone na rzecz Gminy Wołomin i jej jednostek
organizacyjnych:
Lp.

Wyszczególnienie usługi

Cena
netto

1

Odśnieżanie dróg utwardzonych - 14,09 zł/km
płużenie

15,22 zł/km

2

Odśnieżanie dróg utwardzonych – 20,27 zł/t
płużenie, posypywanie piaskiem

21,89 zł/t

3

Odśnieżanie dróg utwardzonych – 22,38 zł/km
płużenie, posypywanie mieszanką
piaskowo-solną

24,17 zł/km

4

Odśnieżanie
ciągnika

9,62 zł/km

5

Obsługa skrzyń z
uzupełnianie skrzyń
bieżący monitoring

6

Odbiór leków przeterminowanych

6 zł /kg

7,38 zł/kg

7

Odbiór martwych zwierząt

305,56 zł/szt

330 zł/szt

8

Ułożenie płyty MON z podsypką

150 zł/szt

184,50/szt

9

Ręczne wykoszenie porostów gęstych 0,40 zł/m2
ze skarp z wygrabieniem
i wywiezieniem zanieczyszczeń

0,49 zł/m2

10

Ręczne usuwanie namułu
2,50zł/m
z cieków do głębokości max. 25 cm
z odłożeniem urobku na skarpę

3.08zł/m

11

Pogłębienie mechaniczne rowów

35,00 zł/m3

43,05 zł/m3

12

Oczyszczenie z namułu przepustów
rurowych o średnicy do Ø=1000

47,00 zł./m

57,81zł/m

chodników

–

jednostkowa Cena
brutto

praca 8,91 zł/km

piaskiem – 27 zł/t
z piaskiem,

jednostkowa

29,16 zł/t

13

Wykonanie przepustu Ø=800 długości 467,00 zł/m
6 metrów, rura PVC, przykrycie
twarde

574,41zł/m

14

Odtworzenie przepustu Ø=800
długości 6 metrów, rura PVC,
przykrycie twarde

635,91 zł/m

517,00 zł/m

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXXIV-148/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia
2009 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia stawek
Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 219 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 ze
zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Z budżetu jednostek
samorządu mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie wysokości stawek dotacji leży
w kompetencji Rady Gminy i następuje w drodze uchwały.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tj.: zimowe utrzymanie
dróg utwardzonych, zwalczanie śliskości zimowej, ochrona przeciwpowodziowa oraz
odbiór specjalistycznych typów odpadów należy do zadań własnych gminy. W celu
szybszej i sprawniejszej realizacji przedmiotowych zadań, środki zostaną przekazane
do Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

