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UCHWAŁA NR IV/13/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pińczowie na 2011 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na 2011 rok stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pińczowie: 

1) Pływalnia Miejska – w wysokości 101,81 zł za każdą godzinę funkcjonowania Pływalni 

2) Obiekty ogólnodostępne (plaża, alejki spacerowe, muszla koncertowa, boisko asfaltowe) – w wysokości 2,74 zł 
za 1m2 powierzchni obiektu 

3) Obiekty sportowe (stadiony przy ul. Armii Ludowej oraz przy ul. Pałęki 26) – w wysokości 2,35 zł za 1m2 
powierzchni obiektu 

4) Szalet Miejski – w wysokości 15,49 zł za każdą godzinę otwarcia Szaletu 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina może udzielać dotacji przedmiotowych dla swoich zakładów 
budżetowych (art. 174), a organem właściwym do udzielenia dotacji jest Rada Miejska. Dotacja obejmuje koszty 
utrzymania obiektów pozostających w trwałym zarządzie zakładu budżetowego Gminy, jakim jest MOSiR 
w Pińczowie oraz Szaletu Miejskiego, który obsługuje MOSiR na podstawie porozumienia zawartego z Gminą. 
Wyszczególnienie i sprecyzowanie stawek dotacji przedmiotowej umożliwi prawidłowe funkcjonowanie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie, jego dalszą modernizację oraz promowanie turystyki, 
rekreacji i wypoczynku. Wobec powyższego uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały. 


