
         

UCHWAŁA Nr XLVIII /494 /10 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2011 r. 

 

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.), art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -  Rada Miejska w 

Rymanowie  

 

u c h w a 1 a, co następuje: 

 

§ 1   

 

1. Ustala się dotację przedmiotową w formie dopłaty do sprzedanej wody z wodociągu komunalnego 

na terenie Gminy Rymanów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie w następującej 

wysokości : 

1) 1,25 zł do 1m
3
 dostarczonej wody dla I grupy taryfowej (G)  -gospodarstwa domowe   

 

2. Dotację przedmiotową, o której mowa w ust.1 przekazuje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 

Rymanowie. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 listopada 2009 r. Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXXIV/348/09 

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2010 r.. – 

uchwaliła dotację przedmiotową w formie dopłaty do sprzedanej przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie, wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy Rymanów dla I 

grupy taryfowej(G) w wysokości 1,25 zł do 1m
3
 dostarczonej wody. 

Obecnie przez okres  od 01 maja  2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. obowiązuje Uchwała  

Nr XLI/ 425/10 Rady Miejskiej w Rymanowie  z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 

komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie , w której 

zatwierdzona została dwuczłonowa taryfa składająca się z ceny za 1 m³ wody w wysokości 

5,40 zł netto oraz opłaty abonamentowej w wysokości 10 zł netto, która naliczana jest na 

okres rozliczeniowy i jest jednakowa dla wszystkich odbiorców.  

W związku ze stosowaną dotychczas dopłatą do grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w 

kwocie 1,25 zł/m
3
 (brutto), dokonano podziału na dwie grupy odbiorców pomimo tego, że 

składniki cenowe (1m
3
 i opłata abonamentowa) dla poszczególnych grup są identyczne - po 

to, aby możliwa była realizacja uchwały w sprawie dotacji .  

Obecnie przy ustalaniu nowego budżetu dla Gminy Rymanów na 2011 r. przedłożony  

zostaje projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej na 2011 r. 

 


