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ZARZĄDZENIE NR 193.2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

z dnia 29 października 2021 r. 

o zmianie zarządzenia w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej na dopłatę do 
odprowadzanych ścieków z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalno - 

Mieszkaniowej w Kunowie w 2021 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372), art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. 
poz. 30, 1535 i 1773), uchwały Nr XLVIII.291.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2021 r. ze zmianami, uchwały Nr LXIII.393.2021 Rady 
Miejskiej w Kunowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 1.2021 Burmistrza Miasta i miny w Kunowie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie 
zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej na dopłatę do odprowadzanych ścieków z budżetu 
Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2021 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej 
w Kunowie na 2021 r. będzie przekazana do kwoty określonej w uchwale budżetowej Gminy Kunów, 
w okresach kwartalnych, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za poprzedni kwartał na 
podstawie udokumentowanych zestawień ilości odprowadzanych ścieków dla odbiorców zbiorowego 
odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów do następujących grup taryfowych: 

1) dla grupy Nr 1 - dla gospodarstw domowych – dotyczy obiorców odprowadzających ścieki bytowe 
powstające w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności: gospodarstwa 
indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków 
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kunów rozliczających się według wodomierzy głównych; 

2) dla grupy Nr 2 - dla gospodarstw domowych – dotyczy obiorców odprowadzających ścieki bytowe 
powstające w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności: gospodarstwa 
indywidualne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli budynków 
wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kunów rozliczających się według przeciętnej normy zużycia 
wody; 

3) dla grupy Nr 3 - dla przedsiębiorstw, zakładów, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych i pozostałych 
podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową oraz 
placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek użyteczności publicznej a także Gminy 
odprowadzających ścieki komunalne ”;; 

2) §4 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej 
w Kunowie i Skarbnikowi Gminy”.. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej 
w Kunowie i Skarbnikowi Gminy. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Kunowie 

 
 

Lech Łodej 

 


