UCHWAŁA NR XXXI/278/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2017 roku
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej
do kosztu utrzymania 1 miejsca parkingowego.

na

2017 rok

w kwocie

714,484 zł

w przeliczeniu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane
dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, na realizowane przez nie zadania,
kalkulowane według stawek jednostkowych.
Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w Głogowie od 10 marca 2010 r. Obszar nią objęty,
wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych oraz sposób ich pobierania określany jest w Uchwale
podejmowanej przez Radę Miejską.

Łączne koszty związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w 2017 roku wyniosi
720 200,00 zł.
Stawka dotacji przedmiotowej została obliczona na podstawie kalkulacji uwzględniającej:
- ilość miejsc parkingowych
- współczynnik dotacji w przeliczeniu do kosztu
utrzymania 1 miejsca parkingowego
- kwotę dotacji

-1008
-714,484
-720 200,00 zł

Przekazanie dotacji samorządowemu zakładowi budżetowemu Głogowskie Obiekty Usługowe wymaga
podjęcia niniejszej uchwały przez Radę Miejską.
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