
UCHWAŁA   Nr   212 / XLII / 2013  

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 07 listopada 2013 roku

w sprawie:
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2014 roku.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) i art. 219 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się roczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2014 roku, klasyfikowanego
w budżecie Miasta Gostynina w dziale 926 Kultura fizyczna i sport,  rozdział
92604  Instytucje  kultury  fizycznej  w  wysokości  4,04  zł  za  1m2 powierzchni
administrowanych przez zakład budżetowy. 

§ 2
Dotacja  przedmiotowa  przekazywana  będzie  do  wysokości  kwoty

zaplanowanej  w  budżecie  Miasta  Gostynina,  z  uwzględnieniem  stawki
wynikającej z § 1, stosownie do przebiegu realizacji dotowanych zadań.

§ 3
Przekazana  dotacja  przedmiotowa  będzie  rozliczona  na  podstawie

rocznego sprawozdania.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Jolanta Syska-Szymczak



UZASADNIENIE

do uchwały nr 212/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada
2013  roku  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2014 roku.

W myśl art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
z  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego  mogą  być  udzielane  dotacje
przedmiotowe  dla  zakładów  budżetowych  kalkulowane  według  stawek
jednostkowych. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do wyłącznej
kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

MOSiR administruje stadion przy ul. Sportowej, halę sportową przy ul.
Kutnowskiej  i  korty  tenisowe  przy  ul.  18  Stycznia.  Ponieważ  kosztów
funkcjonowania ośrodka nie można zrekompensować poprzez podwyższenie cen
świadczonych usług dla mieszkańców miasta, wnioskuje się o ustalenie rocznej
stawki dotacji przedmiotowej na 4,04 zł za 1m2.

Kalkulację  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  MOSiR  przedstawia  poniższa
tabela:

Lp
.

Wyszczególnienie Wartość/Ilość

1. Planowane koszty w 2014r. 686.100,00 zł
2. Planowane przychody własne w 2014r. 375.600,00 zł
3. Planowana dotacja przedmiotowa w 2014r. 310.500,00 zł
4. Powierzchnia obiektów ogółem 76.858 m2

5. Dotacja przedmiotowa na 1m2 powierzchni (3./4.) 4,04 zł

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            Jolanta Syska-Szymczak


