Uchwała Nr VI/26/ 2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów
budżetowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005
roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17 poz. 128 ) , art. 174
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218 i Nr
187 poz. 1381 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1 . Ustala się następujące stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów
budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski sklasyfikowanych w budżecie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
1) dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień, dla zakładu
budżetowego „Izba Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie 200 zł
stanowiącej jednostkową cenę usługi świadczonej na rzecz pacjenta zamieszkałego
na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w przypadku braku możliwości jej
wyegzekwowania od pacjenta,
2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90095 –
Pozostała działalność, dla zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim”:
a) w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców – dopłata do kosztu
zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych w wysokości
stanowiącej różnicę między kosztem jego zatrudnienia a kwotą
refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy t.j. w kwocie
558,06 zł na osobę miesięcznie,
b) w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek
oświatowych polegających na pełnej obsłudze scentralizowanego
Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo –
Pożyczkowej w kwocie 674,56 zł na jedną placówkę miesięcznie,
c) w zakresie remontów mieszkaniowego zasobu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski - dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni, określonej
w planie remontów na rok budżetowy:
- lokalu mieszkalnego
- elewacji budynków oraz balkonów
- pokryć dachowych i kominów

-

w kwocie
w kwocie
w kwocie

155 zł,
89 zł,
89 zł.

d) w zakresie kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami
mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami - dopłata
w wysokości 0,189 zł/m² miesięcznie.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXI / 261 / 2004 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.
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