UCHWAŁA NR XXXIV/330/2013
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013
rok dla zakładu budŜetowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) uchwala się , co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2012 r. w
sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budŜetowego,
zmienionej uchwałą Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 marca 2013 r.,
oraz uchwałą nr XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2013 r. § 1
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się, stawkę dotacji przedmiotowych na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Lipnie działającego jako zakład budŜetowy:
1) dopłatę do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych
administrowanych przez zakład w wysokości 1,80 zł miesięcznie z przeznaczeniem na
cele remontowe mieszkań komunalnych;
2) do kosztów utrzymania 1m² powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych
przez zakład w wysokości 1,70 zł miesięcznie z przeznaczeniem na dopłatę do
mieszkań socjalnych;
3) dopłatę do czynszu lokali komunalnych administrowanych przez zakład w
wysokości 2,00 zł do 1 m² .
4) dopłatę do kosztów utrzymania (w tym dozoru, odśnieŜania i pielęgnacji)
powierzchni gruntów zabudowanych, zagospodarowanych lub zajętych pod zieleń
urządzoną połoŜonych na terenie cmentarza komunalnego w wysokości 0,75 zł
miesięcznie do 1 m2;
5) dopłatę do kosztów utrzymania (w tym dozoru i pielęgnacji) powierzchni gruntów
pozostałych, nie wymienionych w pkt 4, połoŜonych na terenie cmentarza
komunalnego w wysokości 0,10 zł miesięcznie do 1 m2 ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2013 r.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

