
UCHWALA Nr IV/12/15
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2013 1'.,poz. 594, poz.645 i poz.1318, z 2014 1'.poz.379 i poz.l0n)
oraz art.219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U.
z 20131'., poz. 885, poz.938 i poz.1646, z 20141'., poz.379, poz.911 i poz.1146)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastl(puje:

§ 1. Ustala siy stawki dotacji przedmiotowych w 2015 roku dla Osrodka Spoliu i Rekreacji
im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej "Osrodkiem" obejmuj'lcych
doplaty w wysokosci:

1 ) do 222,66 z1.miesiycznie do koszt6w utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika
wodnego DOLNA obejmuj'lcej powierzchniy lustra wodnego wraz z przyleglym terenem;

2) do 30,70 z1.miesiycznie 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 2,20 z1.miesiycznie do koszt6w utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej boisk
stadionu miejskiego wraz terenem przyleglym, wykorzystywanych na swiadczenie uslug w
zakresie szkolenia sportowego i rekreacji,
- zgodnie z kalkulacj'l stawek dotacji przedmiotowej okreslon'l w za1'lczniku do niniejszej
uchwaly.

§ 2. 1. Kwoty naleznych dotacji przedmiotowych dla Osrodka ustala siy przy
zastosowaniu stawek , 0 kt6rych mowa w § 1.
2. Dotacje przedmiotowe na rzecz Osrodka przekazywane byd'l w ratach miesiycznych, w ramach
kwot zaplanowanych w uchwale budzetowej na 2015 rok, na wskazany przedmiot dzialania.

PRZEWODNICZi\CY
RAD~MIAST~WA;~O~ECKA

?~~
f:eniew Sienkiewicz



Zalqcznik do uchwaly
Nr IV/12/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Kalkulacja stawek dotacji przedmiotowej na rok 2015
dla Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

11Dotacja do koszt6w utrzymania (miesiycznie) 1 ha zbiornika DOLNA waz z terenami
przyleglymi wynosi:

koszty utrz.
wyszczeg61nienie 1 ha w zl.
zakup materia16w 27,52
zakup energii 2,16
zakup uslug 20,81
podatek od nieruchomosci 52,68
oplata za trwaly zarzqd 2,09
wynagrodzenia pracownik6w 110,66
pozostale swiadczenia na
rzecz pracownik6w 6,74

222,66 zl

2/ Dotacja do koszt6w utrzymania (miesiycznie) 1 m 2 hali Sportowej przy ul. Tatar wynOSl:

koszty utrz.
wyszczeg61nienie 1 m2 w zl.
zakup materia16w 2,08
zakup energii 5,39
zakup uslugi 2,10
podatek od nieruchomosci 2,81
oplaty za trwaly zarzqd 0,28
wynagrodzenia pracownik6w 17,50
pozostale swiadczenia na
rzecz pracownik6w 0,54

30,70
Lqczna powierzchnia hali TATAR - 1038,70 m 2

3/ Dotacja do koszt6w utrzymania (miesiycznie) 1 m 2 stadionu miejskiego wynosi:

koszty utrz.
wyszczeg61nienie 1 m2 w zl.
zakup materia16w 0,39
zakup uslug 0,19
podatek od nieruchomosci 1,04
oplaty za trwaly zarzqd 0,04
wynagrodzenia pracownik6w 0,54

2,20
Lqczna powierzchnia terenu zajytego na potrzeby stadionu miejskiego - 5.587 m 2
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