UCHWAŁA NR XXIX/235/21
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budzetu Gminy Lubrza dla
Samorzadwoego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy
Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.
poz. 1372) w związku z art. 15 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021.0.305) Rada Gminy Lubrza uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla
Samorządowego Zakłądu Budżetowego w Lubrzy w wysokości 1,08zł. w przeliczeniu na 1m2 powierzchni
cmentarzy komunalnych bedących w zarządzaniu Zakładu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6F3BF9C4-68C8-4BB8-8829-79266764AF45. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych przewiduje, ze udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakłądów budz etowych powinny być kalkulowane według stawek jednostkowych.
Do wyliczenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2022r. przyjęto całkowitą powierzchnię
cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy Lubrza, zarządzanych przez Samorzadowy Zakład
Budżetowy w Lubrzt tj. 37 121m2. Na koszty utrzymania cmentarzy składają się przede wszystkim: materiały,
energia, wywóz nieczystości, wynajem toalet, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz
utrzymanie porządku.
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Wyszczególnienie
Planowane koszty utrzymania cmentarzy
w 2022r.
Planowane koszty utrzymnaia cmentarzy w
2022roku pokryte z przychodów własnych
Planowana dotacja przedmiotowa z budżetu
gminy na 2022 rok
Powierzchnia cmentarzy
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej
(planowana dotacja/powierzchnia cmentarzy)

Jednostka
miary

Wartość
zł

55 019

zł

15 000

zł

40 019

m2
zł/m2

37 121
1,08

Stawka jednostkowa dotacji zabezpieczy 72,74% kosztów utrzymania 1m2 powierzchni cmentarzy
komunalnych.Pozostałe koszty utrzymania Samorządowy Zakład Budzetowy bedzie pokrywał z przychodów
własnych.
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