
UCHWAŁA NR XIX/121/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Gnojno dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Gnojnie na sfinansowanie inwestycji w ramach sieci wodociągowej Gminy Gnojno, polegającej na 
wymianie wodomierzy do wody zimnej oraz zainstalowaniu urządzeń monitorujących pracę pomp 

głębinowych i poziom wody w zbiorniku 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 pkt 3 i art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 57, poz. 1240 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Gnojno dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie 
z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w ramach sieci wodociągowej Gminy Gnojno, polegającej na 
wymianie wodomierzy do wody zimnej oraz zainstalowaniu urządzeń monitorujących pracę pomp 
głębinowych i poziom wody w zbiorniku, w wysokości 50.000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Gnojno a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gnojnie. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do zawarcia stosownej umowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zadania własne jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz - mogą być wykonywane 
przez samorządowe zakłady budżetowe. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie 
istnieje konieczność przekazania środków finansowych w postaci dotacji celowej na wymianę wodomierzy 
głównych do wody zimnej oraz zainstalowanie urządzeń monitorujących pracę pomp głębinowych i poziom 
wody w zbiorniku, na co zezwala art. 15 ust. 3 pkt 3 przytoczonej ustawy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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