
UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2022 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 219 ust. 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1634) Rada Gminy Przyrów  uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie na 2023 rok, wyliczoną na 
podstawie planowanych kosztów ponoszonych przez Gminny Zakład Komunalny 
w Przyrowie  na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 
Przyrów. 

§ 2. Stawkę kalkulacyjną dotacji, o której mowa w § 1. ustala się w wysokości 
1.400,41 zł  za  dzień jeden odbioru odpadów komunalnych przy założeniu 144 
dni odbioru odpadów komunalnych w roku 2023. 

§ 3. 1. Kwotę należnej dotacji ustala się przy zastosowaniu stawki dotacji, 
o której mowa w § 2.  

§ 4. Ustala się jednostkową stawkę kalkulacyjną dotacji przedmiotowej dla 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie na 2023 rok, wyliczoną na 
podstawie planowanych kosztów ponoszonych przez Gminny Zakład Komunalny 
w Przyrowie na pokrycie kosztów pracy w celu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Przyrów. 

§ 5. Stawkę kalkulacyjną dotacji, o której mowa w § 4 ustala się w wysokości 
34,56 zł za jedną godzinę prac porządkowych przy założeniu 2.844 godzin 
w roku 2023. 

§ 6. 1. Kwotę należnej dotacji ustala się przy zastosowaniu stawki dotacji, 
o której mowa w § 5.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych 
zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. 

Art. 219 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że stawki dotacji przedmiotowej ustala 
organ stanowiący j.s.t. 

Dotacja w wysokości 1.400,41 zł za 1 dzień zbiórki i transportu odpadów 
komunalnych z terenu gminy Przyrów pokryje koszty wynagrodzeń i ich 
pochodne , zakup odzieży i materiałów BHP oraz transport i załadunek odpadów 
wielkogabarytowych i opon. 

Do wyliczenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2023r. przyjęto:  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 
1. Planowane wynagrodzenia z narzutami i pochodnymi, zakup odzieży  

i materiałów BHP 176.260,00 

2. Planowany zakup usług transportu, załadunek odpadów 
wielkogabarytowych i opon  25.400,00 

3. Planowana ilość dni wywozu  144 
4. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej 1400,41 

Dotacja w wysokości 34,56 zł za 1 godzinę pracy świadczoną w celu w celu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów pokryje koszty 
wynagrodzeń i ich pochodne, oraz zakup materiałów . 

Do wyliczenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2023r. przyjęto:  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 
1. Planowane wynagrodzenia z narzutami i pochodnymi, zakup odzieży  

i materiałów BHP 93.325 
2. Planowany zakup materiałów   5.000,00 
3. Planowana ilość godzin pracy  2844 
4. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej 34,56 
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