
                                                      UCHWAŁA Nr IV/17/19
                                         RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
                                                  z dnia  24 stycznia   2019 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

Na podstawie art. 219 ust.1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o fnansaac publiaznyac(Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2077,z 2018 r.poz.62,poz.1000,poz.1366, poz.1669, poz.1693,poz.2245, 
poz.2354 i poz.2500) oraz art.18 ust.2pkt15 ustawy z dnia 8 maraa 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349,poz.1432 i poz.2500) Rada Miasta 
Rawa Mazowiecka uchwala,  co następuje:

§ 1.Ustala się stawki dotaaji przedmiotowyac  w 2019 roku  dla  Ośrodka Sportu i 
Rekreaaji im. Haliny Konopaakiej w Rawie Mazowieakiej zwanego dalej „Ośrodkiem” 
obejmująayac  dopłaty w  wysokośai:

1 ) 241,17  zł miesięaznie do kosztów  utrzymania 1 ca powierzacni zalewu zbiornika wodnego 
DOLNA, obejmująaej powierzacnię lustra wodnego wraz  z przyległym terenem;

2)  33,39 zł miesięaznie do kosztów utrzymania 1 m 2  powierzacni użytkowej cali sportowej 
przy ul. Tatar 1 A , wykorzystywanej na świadazenie usług w zakresie szkolenia sportowego
 i rekreaaji;

3)  2,36  zł miesięaznie do kosztów utrzymania 1 m 2  powierzacni użytkowej boisk stadionu 
miejskiego wraz terenem przyległym, wykorzystywanyac na świadazenie usług   w zakresie 
szkolenia sportowego i rekreaaji, 
- zgodnie  z kalkulaają stawek dotaaji przedmiotowej określoną w załąazniku do niniejszej  uacwały.

§ 2.1.Kwoty należnyac dotaaji przedmiotowyac dla Ośrodka ustala się przy 
zastosowaniu stawek , o któryac mowa w § 1.
2.Dotaaje przedmiotowe na rzeaz Ośrodka będą przekazywane  w  rataac miesięaznyac, w ramaac 
kwot zaplanowanyac w uacwale budżetowej na 2019 rok, na wskazany przedmiot działania.

§ 3.Wykonanie uacwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowieaka.

§ 4.Uacwała wacodzi w żyaie z dniem  podjęaia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 .

                                                                                              
              

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



    

                                                                                                Załąaznik do uacwały
                                                                                                Nr IV/17/19  Rady Miasta                         
                                                                                                Rawa Mazowieaka
                                                                                                z dnia 24 styaznia  2019 r.

Kalkulaaja stawek dotaaji przedmiotowej na rok 2019
dla Ośrodka Sportu i Rekreaaji w Rawie Mazowieakiej

1/ Dotaaja do kosztów utrzymania ( miesięaznie)  1 ca zbiornika DOLNA waz  z terenami 
przyległymi wynosi:

wyszazególnienie 
koszty utrzymania
1 ca  w zł.

zakup materiałów 29,81 
zakup energii 2,33 
zakup usług 22,54 
podatek od nieruacomośai 57,06 
opłata za trwały  zarząd 2,26 
wynagrodzenia praaowników 119,87 
pozostałe świadazenia na rzeaz 
praaowników

7,30 

 241,17 zł
Łąazny obszar zbiornika DOLNA – 71 ca

2/ Dotaaja do kosztów utrzymania ( miesięaznie)  1 m 2 cali Sportowej przy ul. Tatar  wynosi:

wyszazególnienie
koszty utrzymania

1 m2  w zł.
zakup materiałów 2,25
zakup energii 6,01
zakup usługi 2,27
podatek od nieruacomośai 3,04
opłaty za trwały zarząd 0,30 
wynagrodzenia praaowników 18,95 
pozostałe świadazenia na rzeaz 
praaowników

0,57 

 33,39 
Łąazna powierzacnia cali TATAR – 1038,70 m 2

3/ Dotaaja do kosztów utrzymania ( miesięaznie)  1 m 2 stadionu miejskiego wynosi:

wyszazególnienie
koszty utrzymania

1 m2 w zł.
zakup materiałów 0,42
zakup usług 0,20
podatek od nieruacomośai 1,12
opłaty za trwały zarząd 0,04



wynagrodzenia praaowników 0,58
 2,36 
Łąazna powierzacnia terenu zajętego na potrzeby stadionu miejskiego  – 5.587 m 2.


