
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Komunlanej 
w Wiśniowej Górze 

Na podstawie § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1718) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych, Wójt Gminy Andrespol zarządza co następuje: 

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze przekazuje rozliczenie wykorzystania dotacji 
przedmiotowej do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia 
(odrębnie dla każdej stawki jednostkowej). 

§ 2. Kwota należnej dotacji przedmiotowej nie może być wyższa od kwoty dotacji określonej w uchwale 
budżetowej po zmianach na dany rok budżetowy. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Andrespol z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie 
rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przez zakłady budżetowe. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i po raz pierwszy ma zastosowanie do rozliczenia 
dotacji przedmiotowej za 2019 rok. 

 

  
 

Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Dariusz Kubus 
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Załącznik do zarządzenia Nr 6/2020 

Wójta Gminy Andrespol 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Rozliczenie dotacji przedmiotowej Zakładu Gospodarki Komunalnej od 1 stycznia ............. r. do 
31 grudnia ............. r. 

1. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej 

(zgodnie z obowiązującą uchwałą)       ........................ zł 

2. Faktyczna liczba: 

- m2 powierzchni budynków komunalnych      ......................... m2 

- m2 powierzchni dróg gminnych       ......................... m2 

- m2 powierzchni bazy noclegowej       ......................... m2 

- ha powierzchni objętej odwodnieniem      ......................... ha 

- m3 odebranych ścieków, sprzedanej wody      ......................... m3 

(niepotrzebne skreślić) 

3. Należna dotacja liczona jako iloczyn jednostkowej dotacji i faktycznej 

liczby m2, m3 lub ha (poz. 1 x poz. 2), lecz nie wyższa niż określona w § 2  

zarządzenia         
 ......................... zł 

4. Dotacja przedmiotowa otrzymana w roku bieżącym    ......................... zł 

5. Różnica między dotacją należną a dotacją przyznaną    ......................... zł 

(poz. 3 - poz. 4) 

6. Kwota dotacji do zwrotu        ......................... zł
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