
 

 

UCHWAŁA NR IX/67/2015 

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU 

z dnia 30 września 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego  

oraz określenia szczegółowych 

zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz .885 ze zm.), uchwala się 

co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Poniecu na utrzymanie hali widowiskowo sportowej w Poniecu ul. Szkolna – 

14,20 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej obiektu. 

§ 2. 1. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej ogółem ustala się przy zastosowaniu stawek, o 

których mowa w przepisach §1, do wysokości ustalonych przez Radę Miejską w Poniecu w 

uchwale budżetowej. 

2. Kwotę należnych dotacji przedmiotowych zaokrągla się do pełnych złotych. 

§ 3. 1. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową w ratach miesięcznych do dnia 15-go każdego 

miesiąca na podstawie złożonego do Burmistrza Ponieca wniosku – zapotrzebowania. 

2. Zakład sporządza nie później niż do 25 lipca rozliczenie z należnej dotacji przedmiotowej 

za okres I półrocza. Rozliczenia rocznego otrzymanej dotacji przedmiotowej zakład dokonuje 

w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 30 września 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz 

określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji. 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu w bieżącym roku rozpoczyna swoja działalność a 

budowana obecnie hala widowiskowo sportowa, którą OSiR otrzyma w użytkowanie, nie była  

do tej pory eksploatowana. W związku z powyższym dokładne ustalenie przychodów i 

kosztów Ośrodka jest w dużym stopniu utrudniona. Jednak, w związku z rozpoczęciem 

działalności Ośrodka, musi on dysponować środkami zapewniającymi jego funkcjonowanie i 

utrzymanie obiektów, które będzie użytkował, dlatego stawki uchwalone powyższą uchwałą 

ustalone zostały w większości szacunkowo i w miarę upływu czasu i otrzymania realnych 

danych o dochodach i kosztach Ośrodka będą modyfikowane. 

 

 


