
  UCHWAŁA Nr XV/118/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  30 stycznia   2020 r.
 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

Na podstawie  art.  219  ust.1  i  4   ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649) oraz art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506, poz. 1571, poz.1309,
poz.1696 i poz.1815) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:

§  1.Ustala  się  stawki  dotacji  przedmiotowych  w 2020  roku dla  Ośrodka  Sportu  i
Rekreacji  im.  Haliny  Konopackiej  w  Rawie  Mazowieckiej  zwanego  dalej  „Ośrodkiem”
obejmujących dopłaty w wysokości:

1) 245,10 zł miesięcznie do kosztów  utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika wodnego
DOLNA, obejmującej powierzchnię lustra wodnego wraz z przyległym terenem;

2) 36,38 zł miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej hali sportowej
przy ul. Tatar 1 A, wykorzystywanej na świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego
 i rekreacji;

3) 2,50 zł miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej boisk stadionu
miejskiego wraz terenem przyległym, wykorzystywanych na świadczenie usług w zakresie
szkolenia sportowego i rekreacji, 

-  zgodnie z kalkulacją stawek dotacji przedmiotowej  określoną w załączniku do niniejszej
uchwały.

§  2.1.Kwoty  należnych  dotacji  przedmiotowych  dla  Ośrodka  ustala  się  przy
zastosowaniu stawek, o których mowa w § 1.
2.Dotacje przedmiotowe na rzecz Ośrodka będą przekazywane  w  ratach miesięcznych, w
ramach kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok, na wskazany przedmiot
działania.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym
2020.

                                                                                              

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Załącznik do uchwały  Nr XV/118/20 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r.

Kalkulacja stawek dotacji przedmiotowej na rok 2020
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

1/  Dotacja  do  kosztów  utrzymania  (miesięcznie)  1  ha  zbiornika  DOLNA  waz  z  terenami
przyległymi wynosi:

wyszczególnienie 

koszty 
utrzymania
1 ha  w zł

zakup materiałów 29,81 
zakup energii 2,33 
zakup usług 22,54 
podatek od nieruchomości 57,06 
opłata za trwały  zarząd 2,26 
wynagrodzenia pracowników 123,80 
pozostałe świadczenia na rzecz 
pracowników 7,30 
 245,10 zł
Łączny obszar zbiornika DOLNA – 71 ha

2/ Dotacja do kosztów utrzymania (miesięcznie)  1 m2 hali Sportowej przy ul. Tatar wynosi:

wyszczególnienie

koszty
utrzymania
1 m2  w zł

zakup materiałów 2,25
zakup energii 6,01
zakup usług 2,26
podatek od nieruchomości 3,04
opłaty za trwały zarząd 0,30 
wynagrodzenia pracowników 21,95 
pozostałe świadczenia na rzecz 
pracowników 0,57 
 36,38 
Łączna powierzchnia hali TATAR – 1038,70 m2

3/ Dotacja do kosztów utrzymania (miesięcznie) 1 m2 stadionu miejskiego wynosi:

wyszczególnienie

koszty
utrzymania 1

m2 w zł
zakup materiałów 0,39
zakup usług 0,19
podatek od nieruchomości 1,04
opłaty za trwały zarząd 0,04
wynagrodzenia pracowników 0,84
 2,50 



Łączna powierzchnia terenu zajętego na potrzeby stadionu miejskiego  – 5.587 m2


