UCHWAŁA NR XXI/166/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej
w Głogowie w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2020 rok w kwocie 49,504 zł w przeliczeniu
do kosztu utrzymania 1 m2 placu targowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Drankiewicz
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UZASADNIENIE
Na podstawie przepisów Ustawy o finansach publicznych 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.
Z dniem 1 listopada 2012 r. Gmina Miejska Głogów przekazała Głogowskim Obiektom
Usługowym w trwały zarząd część placu targowego przy ul. Armii Krajowej. Trwały zarząd
przekazanej nieruchomości gruntowej, zabudowanej placem targowym, dotyczy części działki
gruntu o nr geodezyjnym 251/1, z której przekazano 11 m2 oraz części działki gruntu o nr 251/2,
z której przekazano 1807 m2.
Łączna powierzchnia gruntu przekazanego w trwały zarząd wynosi 1818 m2.
Planowane koszty związane z utrzymaniem terenu zarządzanego przez Głogowskie Obiekty
Usługowe w 2020 r. wyniosą 90 000,00 zł.
Stawka dotacji została obliczona na podstawie kalkulacji uwzględniającej:
- ilość m2 placu targowego przekazanego w trwały zarząd

-

1 818

koszt utrzymania 1 m2 placu targowego

-

49,504

- kwotę dotacji

-

90 000,00 zł

- współczynnik dotacji w przeliczeniu na jednostkę:

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