-Projekt-

Uchwała Nr LIII/ ....... /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego – Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim .

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 219 ust.4 w związku
z art. 14 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w
Wodzisławiu Śląskim w wysokości 9,38zł do 1kg wypranego prania.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2011r.

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr LIII/ ....... /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego.

W myśl art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów
budŜetowych. Zaplanowanie w budŜecie wydatków w formie dotacji przedmiotowej dla
samorządowych zakładów budŜetowych musi być poprzedzone podjęciem uchwały przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego sprawie stawek dotacji przedmiotowych.
W związku z powyŜszym kalkulację jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług
Pralniczych w Wodzisławiu Śl. na 2011 rok przedstawia poniŜsza tabela.
Lp.
1.
2.

Jednostk
a miary
zł
zł

Wyszczególnienie
Planowane wydatki na 2011r.
Planowane przychody w 2011r.
w tym:
Dofinansowanie z PFRON
Przychody ze sprzedaŜy usług

3.
4.
5.

Planowana dotacja przedmiotowa z budŜetu powiatu
na 2011r.
Szacowana ilość wypranego prania
Dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 kg
wypranego prania

Ilość/warto
ść
555.100
367.500

zł
zł

277.500
90.000

zł
kg

187.600
20.000

zł

9,38

Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały
w brzmieniu zgodnym z przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem.
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