UCHWAŁA NR 17.II.2018
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Wiązowna posiadających Kartę Dużej Rodziny, zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały Nr 4.XIX.2016 Rady Gminy
Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r., w wysokości 0,77 zł do każdego m3 dostarczonej wody brutto.
2. Dopłata ustalona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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Uzasadnienie
Niniejsza Uchwała wynika z konieczności realizacji gminnego programu dla rodzin wielodzietnych
(Karta Dużej Rodziny wydawana w Gminie Wiązowna), wprowadzonego uchwałą Nr 4.XIX.2016 Rady
Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Rada Gminy Wiązowna może podjąć uchwałę o dopłacie dla II grupy taryfowej:
gospodarstwa domowe, rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną w Gminie
Wiązowna i ustalić cenę wody na poziomie niższym niż proponowane, jednakże skutkuje to dopłatą na
rzecz Zakładu do ceny przez niego przedstawionej.
Przyjęcie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dopłaty w wysokości 0,77 zł/m3 brutto rodzi skutki
budżetowe w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 20 tys. zł dla planowanej ilości
dostarczonej wody ok. 26 000 m3. Kwota dopłaty w podanej wysokości została zabezpieczona w budżecie
Gminy Wiązowna na 2019 r. Dopłata do 1 m3 wody pozostaje na poziomie 2018 r.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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