
UCHWAŁA NR VI/42/2019
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Lubrzy

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019r. poz. 506), oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077, z 2018r., poz. 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 z 2019r., poz. 303, 326 i 534), Rada 
Gminy Lubrza uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych, zwanych dalej ,, dotacjami”
dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Lubrzy na :

1) budowę chodników, parkingów i placów komunalnych z kostki betonowej - 129,00 zł/m²;

2) budowę chodników, parkingów i placów komunalnych z materiałów innych niż kostka betonowa - 
133,00 zł/m²;

3) remonty chodników , parkingów i placów z materiałów odzyskanych – 87,00 zł/m²;

4) zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników:

a) odśnieżanie i posypywanie samochodem ciężarowym do 3,5 tony – 2.21 zł/km,

b) odśnieżanie i posypywanie samochodem ciężarowym powyżej 3,5 tony – 30,00 zł/km,

c) odśnieżanie koparką 70,00 zł/mth – zgodnie z kartą drogową,

d) załadunek piasku 70,00 zł/mth – zgodnie z karta drogową,

e) odśnieżanie ręczne placów i chodników – 36,00 zł/rg;

5) Remont i budowę kanalizacji burzowej:

a) z rury betonowej Ø 30 – 76,00 zł/mb,

b) z rury betonowej Ø 40 – 86,00 zł/mb,

c) z rury betonowej Ø 50 – 125,46 zł/mb,

d) z rury betonowej Ø 60 – 159,90 zł/mb,

e) z rury betonowej Ø 80 – 244,77 zł/mb,

f) z rury PCVØ 30 – 126,00 zł/mb,

g) z rury PCVØ 40 – 214,00 zł/mb,

h) z rury PCVØ 50 – 344,00 zł/mb;

6) czyszczenie kanalizacji burzowej 4,50 zł/mb;

7) utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty – 500,00 zł/rok 1 plac zabaw;

8) przeprowadzenie corocznych przeglądów placów zabaw – 250,00 zł/rok za 1 plac zabaw;

9) utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, 100,00 zł/rok na 1 przystanek autobusowy;

10) remont przystanków 500,00 zł/rok za 1 przystanek;

11) dopłatę do remontów budynków komunalnych :

a) remonty dachów krytych papą – 33,00 zł/m²,

b) remonty dachów krytych dachówką – 56,80 zł/m²,

c) remont elewacji zewnętrznej cementowo- wapiennej – 35,00 zł/m²,

d) wykonanie elewacji zewnętrznej styropian 10 cm – 100,50 zł/m²,
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e) wykonanie elewacji zewnętrznej styropian 5 cm – 77,00 zł/m²,

f) wymiana stolarki okiennej – zakupi montaż okien 569,62 zł/m²,

g) wymiana stolarki drzwiowej – zakup i montaż drzwi 1400,00 zł/m².

§ 2. Na zadania o których mowa w §1 zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową
w wysokości nie większej od kwoty ustalonej w uchwale budżetowej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/286/2014 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 września 2014r. 
w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Lubrzy, zmieniona uchwałą nr XII/90/2015 Rady Gminy Lubrza dnia 
9 grudnia 2015r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu 
Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

 

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn
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