
UCHW ALA NR IV/25/11
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 31 stycznia 2011r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku
Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z
2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 roku Nr 180, poz.llll,
Nr 223, poz.1458 , z 2009 roku Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28,
poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) orab art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28,
poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020) Rada Miasta Rawa
Mazowiecka uchwala, co nastfpuje:

§ 1. Ustala si~ stawki dotacji przedmiotowych w 2011 roku dla Osrodka Sportu
i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej "Osrodkiem"
obejmujqcych doplaty w wysokosci :
1 ) do 198 zl. miesi~cznie do koszt6w utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika
wodnego DOLNA obejmujqcej powierzchni~ lustra wodnego wraz z przyleglym terenem,
2) do 24,90 zl. miesi~cznie do koszt6w utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej hali
sportowej przy ul. Tatar 1 A wykorzystywanej na swiadczenie uslug w zakresie szkolenia
sportowego i rekreacji,
3) do 2,08 zl. miesi~cznie do koszt6w utrzymania 1m 2 powierzchni uzytkowej boisk
stadionu miejskiego wraz terenem przyleglym, wykorzystywanych na swiadczenie uslug w
zakresie szkolenia sportowego i rekreacji,
- zgodnie z kalkulacjqstawek dotacji przedmiotowej okreSlon'l w zal'lczniku do niniejszej
uchwaly.

§ 2. 1. Kwoty naleznych dotacji przedmiotowych dla Osrodka ustala si~ przy
zastosowaniu stawek , 0 kt6rych mowa w § 1.
2. Dotacje przedmiotowe na rzecz Osrodka przekazane b~d'l w 12 ratach miesi~cznych, w
ramach kwot zaplanowanych w uchwale budzetowej na 2011 rok na wskazany przedmiot
dzialania.


