UCHWAŁA NR XXXII/408/2020
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, 212 ust. 1,
233 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia
2019 roku w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm. na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Knurów
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1. § 11 ust. 2 pkt 1 i 2, otrzymuje brzmienie:
2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 26.614.300,00 zł, w tym:
1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 2.384.300,00 zł , w tym:
a) w kwocie: 770.600,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków
i lokali mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 0,9119x70.421,72,x12 m-cy,
b) w kwocie: 408.800,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do stawki czynszu wyliczonej dla
najmu lokalu, pomniejszonej o stawkę czynszu obowiązującą dla lokali socjalnych i pomieszczeń
tymczasowych w gminnym zasobie mieszkaniowym, skalkulowaną wg stawki: 3,5779x9.521,50x12
m-cy,
c) w kwocie: 386.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie stawki czynszu wyliczonej dla
opróżnionych lokali mieszkalnych objętych rewitalizacją i termomodernizacją, skalkulowaną wg
stawki: 5,0964x6.321,47x12 m-cy,
d) w kwocie: 818.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości - Kapliczka
św. Barbary, Centrum Przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach, budynek przy ul. Szpitalnej 8A
na działce 1790/1 oraz remont budynku przy ul. Szpitalnej 19 na działce 1696/9, skalkulowaną wg
stawki 33,3035x2.047,58x12m-cy.
2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie, w wysokości: 24.230,000,00 zł, w tym:
a) Wymiana części oprogramowania i sprzętu - 55 000,00 zł,
b) Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej
emisji - 15.710.000,00 zł
c) Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacja źródeł niskiej
emisji - II etap - 7.650.000,00 zł
d) Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie - III etap
65.000,00 zł.

-

e) Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową
instalacji gazowej - 550.000,00 zł,
f) Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji - 200.000,00 zł.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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