
UCHWAŁA   Nr 332/LXVII /2017

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r.

w sprawie:
ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fi-
nansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje:

§ 1

Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na  2018 rok, w wysokości:

-    2,37 zł do 1 m²  powierzchni  obiektu Stadionu przy ul. Sportowej w Gostyninie
- 61,62 zł do 1 m²  powierzchni obiektu Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej w
                               Gostyninie
- 13,20 zł. do 1 m² powierzchni Kortu tenisowego przy ul. 18  Stycznia w Gostyninie

§ 2

Dotacja  przedmiotowa  przekazywana  będzie  do  wysokości  kwoty  zaplanowanej  w
budżecie Miasta Gostynina, stosownie do przebiegu realizacji dotowanych zadań.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

do uchwały nr 332/LXVII/2017 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 16 października 2017
roku  w  sprawie  ustalenia  stawki  dotacji  przedmiotowej  dla  samorządowego  zakładu
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok.

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

MOSiR  administruje  obiektami  sportowo-rekreacyjnymi  stanowiącymi  własność
Miasta  Gostynina.  Prowadzi  działalność  polegającą  między  innymi  na  upowszechnianiu
kultury  fizycznej  i  turystyki,  organizowaniu  imprez  sportowych,  rekreacyjnych  i
turystycznych,  a  także  świadczeniu  usług  poprzez  udostępnianie  obiektów  na  zajęcia
sportowo-rekreacyjne, zapewnia dbałość o stan techniczny tych obiektów. 

Do  tych  obiektów  należą  stadion  przy  ul.  Sportowej,  hala  sportowa  przy  ul.
Kutnowskiej i kort tenisowy 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  jako  dopłaty  do  kosztów  utrzymania   1m²
administrowanych powierzchni.

Kalkulacja  sporządzona  została  w  oparciu  o  planowane  przychody  i  koszty  w
działalności MOSiR. 

Podstawą do określenia stawek jednostkowych są następujące czynniki:
1. Koszty użytkowania obiektów
2. Planowane do uzyskania przychody z prowadzonej w obiekcie działalności
3. Powierzchnia administrowanych obiektów.
 
1. Kalkulacja kosztów administrowania Stadionu:
    - roczny koszt utrzymania                                         421.050,00 zł.
    - planowane roczne przychody                                 250.400,00 zł.
    - powierzchnia obiektu                                                   72.142 m²
Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 m²  wynosi 2,37 zł.

2. Kalkulacja kosztów administrowania Hali sportowej:
    - roczny koszt utrzymania                                        276.300,00 zł.
    - planowane roczne przychody                                140.000,00 zł.
    - powierzchnia obiektu                                                    2.212 m²
Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 m²  wynosi 61,62 zł.

3. Kalkulacja kosztów administrowania Kort tenisowy:
    - roczny koszt utrzymania                                           39.650,00 zł.
    - planowane roczne przychody                                     6.600,00 zł.
    - powierzchnia obiektu                                                    2.504 m²
Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej do 1 m²  wynosi 13,20 zł.



W oparciu  o  wyżej  przedstawione  stawki  kwota  dotacji  dla  MOSiR  na  rok  2018
wyniesie:
1. do utrzymania Stadionu                                           170.977,00 zł.
2. do utrzymania Hali sportowej                                 136.303,00 zł.
3. do utrzymania Kortu tenisowego                              33.053,00 zł.

Łączna kwota dotacji dla MOSiR wg kalkulacji wyniesie 340.333,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Andrzej Robacki

Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej są wykonywane na rzecz gminy, a
mechanizm kompensaty kosztów usług świadczonych przez zakład, oparty powinien być na
dotacji przedmiotowej. 
Zachodzi konieczność udzielenia dotacji przedmiotowej, skalkulowanej wg stawek 
jednostkowych za świadczone usługi w zakresie utrzymania zieleni gminnej. 
Udzielona dotacja przedmiotowa stanowić będzie dopłatę do kosztów kalkulowaną wg stawek
jednostkowych. 




