Projekt
z dnia 14 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się dopłatę do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy wynikającej z taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonej Decyzją Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dla wszystkich
taryfowych grup odbiorców w kwocie 2,08 brutto, w tym podatek VAT za każdy 1 m³ wody.
§ 2. Dopłata określona w § 1 będzie przekazywana Spółce „Wodociągi” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Głuchołazach w okresach miesięcznych, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za
miesiąc poprzedni, na podstawie udokumentowanych zestawień ilości dostarczonej wody.
§ 3. Zobowiązuje
się
Spółkę
„Wodociągi”
Spółka
z ograniczoną
w Głuchołazach do obciążania wszystkich taryfowych grup odbiorców
wodę pomniejszonymi o dopłatę określoną w § 1.

odpowiedzialnością
należnościami za

§ 4. Dopłaty określone w § 1 uchwały stosuje się od dnia 1 lipca 2019 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/271/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
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Uzasadnienie
Proponowana wysokość dopłaty do dostarczoanej wody w wysokości 2,08 zł i odbieranych ścieków
w wysokości 0,26 zł wynika z faktu, iż od momentu wprowadzenia dopłat do ceny dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków (tj. od 2012 rok) minimalne wynagrodzenie wzrosło o 750 zł brutto (z kwoty
1 500 zł na kwotę 2 250 zł), a przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1 429 zł brutto (z kwoty 3 522 zł na kwotę
4 951 zł), natomiast cena wody i ścieków nie uległa zmianie. Zużucie systematycznie wzrastało i nadal wzrasta,
co pociąga za sobą coraz większe wydatki z budżetu gminy.
Od 2012 roku Gmina Głuchołazy dopłaciła z budżetu do dostarczonej wody i odebranych ścieków łącznie
14 356 197 zł.
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