
Projekt 
 
z dnia  13 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 
2021 z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 
niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z  art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Z uwagi na wzrost ilości odpadów szacuje się, że w budżecie Gminy Hyżne zabraknie około 107 tyś zł. 

 

KALKULACJA: 

 

1. Dochody: 

Dochody z opłat za odpady do końca listopada 2021 r.   1 620 216,28 zł 

Przewidywane dochody z opłat za odpady za grudzień 2021 r.  100 000,00 zł. 

Przewidywane dochody razem do końca roku    1 720 216,28 zł 

 

2. Wydatki: 

Wydane środki do końca listopada 2021 r.   1 685 541,17 zł  

Przewidywane wydatki do końca grudnia 2021 r.: 

Gospodarka Komunalna FV     120 000,00 zł 

PSZOK FV        9 000,00 zł 

prowizja bankowa      700 zł 

koszty upomnień       1000,00 zł 

Wynagrodzenie XII 2021 r.     11 000,00 zł (w tym 13-tka pracownika) 

Przewidywane wydatki razem do końca roku   1 827 241,97 zł 

 

3. Różnica: dochody (1 720 216,28 zł) - wydatki (1 827 241,97 zł) = 107 025,69 zł (brakujące środki) 
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