
Rozliczenie dotacji przedmiotowej –
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

1. Stawka bazowa czynszu obowiązująca w poszczególnych miesiącach roku
budŜetowego, w których rozliczana jest dotacja
a) stawka bazowa od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
b) stawka bazowa od 1.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

3,19 zł/m2/m-c
3,32 zł/m2/m-c

2. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej (zgodnie z uchwałami Rady
Miejskiej Legnicy)
a) w okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

(3,19 zł/m2 x 31%)
b) w okresie od 1.07.2009 r. do 31.07.2009 r.

(3,32 zł/m2 x 31%)
c) w okresie od 1.08.2009 r. do 30.09.2009 r.

(3,32 zł/m2 x 74%)
d) w okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

(3,32 zł/m2 x 123%)

0,9889 zł/m2/m-c

1,0292 zł/m2/m-c

2,4568 zł/m2/m-c

4,0836 zł/m2/m-c

3. Średnia powierzchnia uŜytkowa komunalnych lokali mieszkalnych w roku
budŜetowym, w którym rozliczana jest dotacja

a) w okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
b) w okresie od 1.07.2009 r. do 31.07.2009 r.
c) w okresie od 1.08.2009 r. do 30.09.2009 r.
d) w okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

512.796,50 m2

502.649,00 m2

499.390,50 m2

489.169,00 m2

4. NaleŜna dotacja liczona jako iloczyn średniej powierzchni uŜytkowej
komunalnych lokali mieszkalnych i jednostkowej stawki dotacji

a) w okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
(512.796,50 m2 x 0,9889 zł/m2 x 6 m-cy)

b) w okresie od 1.07.2009 r. do 31.07.2009 r.
(502.649,00 m2 x 1,0292 zł/m2 x 1 m-c)

c) w okresie od 1.08.2009 r. do 30.09.2009 r.
(499.390,50 m2 x 2,4568 zł/m2 x 2 m-ce)

d) w okresie od 1.10.2009 r. do 31.12.2009 r.
(489.169,00 m2 x 4,0836 zł/m2 x 3 m-ce)
RAZEM:

3.042.626,75 zł

517.326,35 zł

2.453.805,16 zł

5.992.711,59 zł

12.006.469,85 zł
5. Dotacja przedmiotowa otrzymana w roku budŜetowym

w tym:
a) w rozdziale 70001, w tym

- dotacja przedmiotowa
- dotacja z Gminy Miejskiej Głogów

b) w rozdziale 70078
- dotacja z BudŜetu Państwa
- dotacja z Kredytu Gminy Legnica

c) w rozdziale 70095
- dotacja Romska
- dotacja z Gminy Wrocław
RAZEM:

6.450.000,00 zł
6.350.000,00 zł

100.000 zł
4.779.543,25zł

1.685.098,39 zł
3.094.444,86 zł

230.000,00
80.000,00 zł

150.000,00 zł
11.459.543,25 zł

6. RóŜnica pomiędzy dotacją naleŜną a dotacją otrzymaną (poz. 4 - poz.5) 546.926,60 zł



Wykorzystanie otrzymanej dotacji na:
I – rozdział 70001
a) remonty zasobów lub udziałów Gminy w nieruchomościach

wspólnych
(w tym równieŜ niezbędne projekty, ekspertyzy, inwentaryzacje, itp.)
oraz rozbiórki obiektów

3.428.538,62 zł

b) wpłaty na fundusze remontowe wspólnot z udziałem Gminy 2.579.018,32zł

c) dofinansowanie kosztów utrzymania lokali socjalnych – liczone
iloczynem powierzchni wynajmowanych lokali socjalnych  i róŜnicy
pomiędzy stawką bazową czynszu a stawką właściwą dla lokali
socjalnych

342.443,06 zł

d) likwidację skutków nawałnicy – remont dachu budynku przy
ul. Głogowskiej 11- dotacja z Gminy miejskiej Głogów

100.000,00 zł

Razem 6.450.000,00 zł

II – rozdział 70078

d)  remont dachów współfinansowanych z rezerw celowych BudŜetu
     Państwa dotyczących usuwania skutków huraganu
   - remont dachów z kredytu z dopłatami do oprocentowania na
     likwidację szkód wyrządzonych huraganem

1.685.098,39 zł

3.094.444,86 zł

Razem 4.779.543,25 zł
III – rozdział 70095

d) – remont dachów budynków po huraganie przy ul Wrocławskiej –
      dotacja z Gminy Wrocław
    - remonty w ramach programu na rzecz społeczności romskiej –
      dotacja celowa z BudŜetu Państwa

150.000,00 zł

  80.000,00 zł

Razem 230.000,00 zł

7.

Wykorzystanie dotacji ogółem (I + II + III) 11.459.543,25 zł

8. Kwota dotacji do zwrotu. 0,00 zł

Legnica, 1 lutego 2010 r.

Główna Księgowa Dyrektor


