UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej w roku 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miasta Skarżyska Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji w 2019 r. dla MCSiR w Skarżysku - Kamiennej liczonej
w formie dopłaty do 1 m2 obiektów sportowych instytucji fizycznej, które są wykorzystywane do
realizacji zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji, odnowy biologicznej, turystyki w kwocie
15,98 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska - Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miasta
Leszek Golik
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
Stawka dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku - Kamiennej w kwocie 15,98 zł stanowi
dopłatę do działalności w rozdziale 92604 poprzez udział kosztów utrzymania obiektów do 1 m2
powierzchni:
1. Kryta pływalnia i siłownia
2. Stadion „Granat”
3. Obiekt sportowy „Ruch”
4. Hala sportowa
5. Orlik
6. Lodowisko
7. Tereny Rekreacyjne przy ul. Zielnej „Laguna”
8. Tereny Rekreacyjne Rejów
Łączna powierzchnia w/w obiektów zarządzanych przez MCSiR wynosi 111.367,62 m2.
Wydatki roczne na 2019 rok: 3.120.000,00 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.811.750,00

- wydatki rzeczowe

1.308.250,00

Przychody

3.120.000,00

w tym:
- przychody własne:

1.340.345,43

- dotacja z budżetu

1.779.654,57

Dotacja do 1 m2 powierzchni obiektów sportowych wynosi - 15,98 zł.
Dotacja: 111.367,62 m2 x 15,98 = 1.779.654,57
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