
UCHWAŁA  NR  XXIII/132/08
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji  przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu
Komunikacji Miejskiej  
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z
2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,  poz.220, Nr 62,  poz.558, Nr 113,  poz.984, Nr 153,
poz.1271,  Nr  214,  poz.1806;  z  2003r.  Nr  80,   poz.717,  Nr  162,  poz.1568;  z  2004r.  Nr  102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,  poz.1457; z
2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111) oraz art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708,
Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r  Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.
587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180 poz.1112) Rada Miasta   uchwala co
następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości
2,0487 zł jako dopłatę do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji miejskiej.

     2. Z budŜetu miasta moŜe być udzielana dotacja przedmiotowa dla przewoźnika, o którym mowa
i według stawki określonej w § 1.

  3.  Wysokość  stawki  jednostkowej  ustalono  na  podstawie  kalkulacji  przychodów  i  kosztów
złoŜonych przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budŜetowej na 2009 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

   Eugeniusz Saczko



Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniem art.174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych z
budŜetu miasta mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budŜetowych kalkulowane
według stawek jednostkowych ustalonych przez Radę Miasta. Dotacja dla zakładu budŜetowego nie
moŜe przekroczyć  50% jego działalności, nie dotyczy to dotacji na inwestycje. Za podstawę do
kalkulacji jednostkowej stawki przyjęto planowane koszty i przychody  działalności bieŜącej  oraz
planowaną  ilość  przejazdów na liniach w km .  Ustalona stawka jednostkowa pokrywa 38,39%
planowanych kosztów działalności zakładu.

Kalkulacja stawki jednostkowej do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji
miejskiej na terenie miasta

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł

1 Planowane koszty działalności bieŜącej ogółem 1.367.500

2 Planowane przychody własne 450.500

3 Przychody  z  tytułu  dopłat  za  przejazdy  ulgowe  i
bezpłatne

392.000

4 Kwota  nie  znajdująca  pokrycia  w  planowanych
przychodach

525.000

5 Ilość planowanych przejazdów na liniach w km ogółem 256.260 km

6 Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej 2,0487

7 Wysokość dotacji przedmiotowej na 2009 r. 525.000

8 Koszt  jednego  wozokilometra  w  stosunku  do
planowanych kosztów działalności ogółem

5,3364


