UCHWAŁA NR XIII-14/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 lutego 2012 roku
w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego
Zakładu Oczyszczania
Na podstawie art. 219 ust. 1, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. , Nr 157, 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 7
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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, w zakresie prac drogowych:
Lp. Wyszczególnienie usługi
Cena
jednostkowa Cena
jednostkowa
netto
brutto
1

Równanie dróg gruntowych wraz z 0,35 zł/m2
profilowaniem
i
zagęszczeniem
walcem

0,43 zł/m2

2

Dostawa 1 tony destruktu asfaltowego 60 zł/t

73,80 zł/t

3

Dostawa 1 tony gruzu betonowego

49,20 zł/t

4

Dostawa 1 tony żużla ciepłowniczego 20 zł/t

5

Naprawa
wybojów
mineralno - asfaltową

6

Rozbiórka krawężnika drogowego

4,00zł/ mb

4,92 zł/mb

7

Rozbiórka obrzeża

4,00zł/mb

4,92 zł/mb

chodnika

40 zł/t

mieszanką 55 zł/m

z

24,60 zł/t
67,65 zł/m2

2

2

7,38 zł/m2

8

Rozbiórka
betonowych

płyt 6,00zł/m

9

Ustawienie krawężnika drogowego

24,00 zł/mb

29,52 zł/mb

10

Ustawienie obrzeża

14,00 zł/mb

17,22 zł/mb

11

Wykonanie
chodnika
z
kostki 40,00 zł/m
betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

2

49,20 zł/m2

12

Wykonanie wjazdu z kostki betonowej 40,00 zł/m2
gr. 8 cm na podsypce cementowo –
piaskowej
i
na
podbudowie
tłuczniowej

49,20 zł/m2

13

Praca koparko - ładowarki

35,00 zł/m3

43,05 zł/m3

14

Odśnieżanie dróg gruntowych

65,00 zł/km

79,95 zł/km

15

Wykonanie i montaż oznakowania 130,00 zł/szt

159,90 zł/szt

drogowego pionowego
§2
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, w zakresie utrzymania obiektów użyteczności publicznej:
Lp. Wyszczególnienie usługi
Jednostka
Cena
Cena jednostkowa
jednostkowa
brutto
netto
1

Konserwacja śrub, olinowań Jeden plac
itp.
zabaw

92,60 zł/plac

100,00 zł/plac

2

Wymiana piachu do
Jeden plac
piaskownic na placach
zabaw
zabaw co najmniej 2 razy w
roku

231,48 zł/plac

250,00 zł/plac

3

Bieżące usuwanie usterek i
aktów wandalizmu, nie
wymagające zakupu części
zamiennych

Jeden plac
zabaw

92,60 zł/plac

100,00 zł/plac

4

Bieżąca konserwacja i
remonty istniejących
drewnianych i metalowych
ogrodzeń placów zabaw

Jedno
ogrodzenie

555,56
zł/ogrodzenie

600,00 zł/ogrodzenie

5

wymiana zdewastowanych
lub wyeksploatowanych
elementów małej
infrastruktury

Jeden plac
zabaw

92,60 zł/plac

100,00 zł/plac

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4
Traci moc Uchwała Nr VI-76/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011
roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego
Zakładu Oczyszczania.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-./ Marcin Dutkiewicz

