
UCH\\'AI_A NR IV/33/18 
RADY MIF:JSKIEJ STRZELINA 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia doplat}' do taryf)' za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzanie 
sciekow na terenie gmin)' Strzelin na okres od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 roku 

1\a podstawie art. 24 ust. 6 uSla\\") z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbioro\V\m zaopatrzeniu \\' wod<; 
i zbionm) m odprowadzaniu sc ieko\-\ (Dz U. z 2018 r. poz. 1 152) Rada 1\1 iejska Strzelina uchwala, co 
nastepuje: 

§ I. I . L ISla la s i~ doplat~ do ceny SC ie\.,Ow. 1I iszczanej przez odbiorcow la liczan)ch do g.rllp) laryfowej OS I 
gos[wdarst\\a domo\\e \V wysokosc i 1. 50 zl nellO do kazdego m'~ scieko\\ na okres od 1 slycznia 2019 r. do 
~ 1grlldnia 2019 r. 

§ 2. I. Doplata. 0 ktorej mo\\a \\ ~ 1 b~dzie przekazywana na rachunek Zakladu \~ 'odociago\\ i Kanalizacji 
Sp. z O. O. \\ Strzelinie po zakonczeniu kazdego miesi~ca kalendarzowego \\ lerll1inic 14 dni od dat) 
olrzym an ia faktury. 

2. Szczcgolowe rozliczanie doplaty. 0 ktorej I110wa \V ust. I dokonane b~d zie \\ nparciu 0 faktyczn~ iJose 
odpro\\ adza n)ch sc iekc,w. ustalonych zgodnie z powszechnie obo\\'iFuj~cytlli przepi sa mi 

§ 3. W) konanie uchwaly po\\ierza s i~ Bunnistrzowi Miasta i Gminy Strzelin . 

§ 4. L!c1l\\ala \\chodzi \-\ Zycie z dnicm podi ~c i a. 



uzasadnienie 

Zgodnie z arl. :2-111SI. 6 uSlaw) z dnia 7 czcmca 2001 roku 0 zhiorov\)m zaopatrzcniu \\ \\ () d~ 

i zbiorow)m odpn)\\adzaniu (l eksl jednolity z 1-1 czerwca 2018r. - Dz. U z 2018 poz. 1152) Z\\ 3ncj Jalej 
ustaw'! Rada Gminy moze podi'!c uchwaly 0 doplacic do jednej . \\)branych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorc6w LIS lug. Doplat~ gmina przekazuje przedsiybiorsrwu \\odociqgowo - kanalizacyjnemll . 

Uchwalenie doplat moze hyc w szczeg61nosci uzasadnionc tym i.e ceny za zaopatrzenie w \\odc 
i odprowadzanie sc iek(\\\ relatywnie do dochodow mieszkancow Sq wysokie i nie bydq spolecznic 
akceptowalne. PropOz)c.l~ doplat ZWiK Strzelin przedslawil we V\ niosku z dnia 10.09.2018 roku . 

.Iednoczesriie inr0rmuj ~ lC przedmiotowa uchwal a jest k0nrYllllacj,! lIchwaly Rady Miejskiej Strzelina nr 
XLV/6J 1/ 18 z 24.04.2018 rokll . 
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Wynik glosowania imiennego do uchwaly w sprawie ustaJenia doplaty do taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wod-: i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie 

gminy Strzelin na okres od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. 

Typ glosowania: Jawne 

Lp. Nazwisko i imi~ radnego "ZA" "PRZECIW" "WSTRZYMLJJI\CY SI~" 

I. Bartkiewicz Zbigniew x 

2. Cielinska - Matuszewska Malgorzata x 

3. Cygal Franciszek x 

4. Daniluk Adam x 

S. Glowa Tadeusz x 

6. Glowacki Tomasz x 

7. Horodyski Marek x 

8. Janda Tadeusz x 

9. Kasprzyszak Elibieta x 

10. Kubisz Kazimierz x 

II. Kwiatkowski Boguslaw x 

12. Laszczynski Pawel x 

13. Litwin Piotr x 

] 4. Malinowska Dominika x 

] S. Ostrowski Michal x 

16. Ruszek Agnieszka x 

] 7. Serwicki Damian x 

]8. Siedlarz Magdalena x 

] 9. Szatajko Ireneusz x 

20. W6jcikiewicz Jerzy x 

21. Zielinski Wojciech x 



