
Zarządzenie Nr 221/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r. 

 

 

 Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz Uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Na podstawie stawek dotacji przedmiotowych ustalonych Uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady 

Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 r. ustala się terminy i wysokości rat dotacji: 

1. w zakresie obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w równych ratach 

od stycznia do grudnia w wysokości 1.800,00 zł każda do 10-go każdego miesiąca (łączna 

kwota 21.600,00 zł) 

2. w zakresie koszenia rowów i poboczy – do 15 lipca w wysokości 12.000,00 zł i do 15 

września 7.200,00 zł (łączna kwota 19.200,00 zł) 

3. w zakresie obsługi stadionu gminnego – w równych ratach od marca do listopada w   

wysokości 3.000,00 zł każda do 10-go każdego miesiąca (łączna kwota 27.000,00 zł) 

4. w zakresie utrzymania terenów zielonych – w równych ratach od kwietnia do października 

w wysokości 4.000,00 zł każda do 10-go każdego miesiąca (łączna kwota 28.000,00 zł) 

5. w zakresie wykonania przepustów drogowych, kopania i czyszczenia rowów 

odwadniających – po wykonywanych pracach 

6. w zakresie utrzymania na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych – w 

równych ratach od lutego do listopada w wysokości 1.000,00 zł każda do 10-go każdego 

miesiąca (łączna kwota 10.000,00 zł) 

7. w zakresie odkrzaczania i odgałęziania rowów i poboczy – po wykonywanych pracach 

(łączna kwota 10.000,00 zł) 

8. w zakresie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg – na wniosek kierownika w 

miarę potrzeb zgodnie z kartą pracy sprzętu.  

      2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zadań, powodującego wzrost wydatków, na wniosek 

kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach, Wójt może zwiększyć miesięczne 

transze pod warunkiem nie zwiększania ogólnej kwoty przyznanej dotacji. 

 

§ 2. 1.  Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach do rozliczania 

się z dotacji przedmiotowej. 

        2. Rozliczenie częściowe sporządza się kwartalnie w terminie do dnia 10-go miesiąca, po 

kwartale. 

        3. Ostateczne rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za okres roczny 

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach dokonuje w terminie do 31 grudnia roku, w którym 

otrzymano dotacje. 

        4. Wzór formularza rozliczenia stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 221/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu 

Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r. 

 

 Na podstawie § 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz Uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r., zarząd jednostki samorządu 

terytorialnego – przekazuje samorządowemu zakładowi budżetowemu dotacje. 

 

 W związku z powyższym Wójt Gminy Sieroszewice określił zasady przekazywania i rozliczania 

dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r. w 

Zarządzeniu Nr 221 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2016 roku. Przyjęcie Zarządzenia jest 

uzasadnione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


