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UCHWAŁA NR XXII.261.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 25 listopada 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. 
poz. 1372, zm. poz. 1834, zm. poz. 1648 i 2320) w związku z  art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 r. poz. 888) uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się, że część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. w wysokości 
220.000,00 zł, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy środkami pozyskanymi z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zostanie 
pokryta z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności z podatku od nieruchomości i rolnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Biała. 

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

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte 
powinny być ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ustawodawca w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ustanowił, 
że: 
"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: 
1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa 
w ust. 2-2c, lub 
2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli 
nieruchomości." 

 
Biorąc pod uwagę brak stabilności finansów publicznych i niestabilność przepisów, a przede 
wszystkim wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych nie należy 
traktować tego zapisu jako standard. 
Takie stanowisko podjęte zostało również na Krajowym Kongresie Skarbników przez Krajową 
Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych": 
„Dopłacanie do systemu ma absolutnie negatywny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej. Z kolei 
nadwyżka operacyjna i jej wysokość ma kluczowe znaczenie dla możliwości rozwoju gminy w przyszłości”- 
 

Mając jednak na uwadze ewentualne niedobory powstałe pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi w miesiącu wrześniu zwiększony został plan wydatków o 

220.000 zł, stąd też wymagane jest podjęcie stosowanej uchwały. 

Wyliczenia: 

Plan dochodów - 2.249.400 zł 

Środki niewykorzystane z 2020 r. 116.149 zł 

Razem: 2.365.549 zł 

Plan wydatków bieżących - 2.585.549 zł  

Różnica - 220.000 zł 

Jest to kwota maksymalna jaką o gmina zwiększy wydatki na system gospodarowania odpadami. 

Sporządziła: 

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała 

Biała, dnia 16.11.2021 r. 
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