
UCHWAŁA NR XXXVII/348/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/331/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021 roku 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego 

– Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559), na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ((tj. Dz. U. z 2021 r., poz 305) 

uchwala się co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XXXV/331/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług 
Kanalizacyjnych w Rudniku na 2022 rok paragraf 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 3.200,00 zł za oczyszczanie, odśnieżanie powierzchni ulic, placów i chodników gminnych, remonty 
cząstkowe dróg oraz koszenie poboczy gróg gminnych – według wyliczania stanowiącego załącznik 
nr 1 do uchwały”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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załącznik nr 1
do URG Nr XXXVII/348/2022
z dnia 29 marca 2022

zadanie ilość
jednostka 
miary / 
obiekt 

stawka 
jednostkowa 
dotacji (zł) 

kwota dotacji w 
złotych

za oczyszczanie, odśnieżanie powierzchni 
ulic, placów i chodników gminnych, remonty 
cząstkowe dróg oraz koszenie poboczy dróg 
gminnych  

49,75 km 3 200,00 159 200,00

utrzymanie sieci wodociągowej 74,6 km 2 640,75 196 999,95

obsługa  Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

1 obiekt 35 000,00 35 000,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu 
Wodociagów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku
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