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UCHWAŁA NR XXV/..../20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez  zakład 
budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
roku, poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 3 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Udzielić w 2021 roku dotacji celowej w wysokości 45.000,00zł, na finansowanie inwestycji pn: 
„Wymiana sterownika urządzenia podbasenia”, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek 
Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach. 

2. Dotacja celowa będzie przekazywana przez Gminę Gorzyce, na wniosek zakładu budżetowego, 
stosownie do przebiegu realizacji dotowanego zadania. 

3. Zakład budżetowy przedstawi Wójtowi Gminy rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do 14 dni po 
upływie roku lub 14 dni po zakończeniu inwestycji, jeżeli zakończenie inwestycji nastąpi przed dniem 
31 grudnia 2021 roku. 

4. Roczne rozliczenie dotacji celowej następuje w oparciu o przedłożone sprawozdania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) z budżetu gminy może być udzielona
dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez samorządowy
zakład budżetowy.

W związku z dużym zużyciem sterownika urządzenia podbasenia i związanymi z tym częstymi
awariami konieczna jest całkowita wymiana ww. urządzenia. Zmiany technologiczne uniemożliwiają
remont kapitalny gdyż urządzenia są projektowane dla danego odbiorcy (standaryzacja). Dalsze
użytkowanie sterownika stwarza poważne ryzyko wystąpienia awarii skutkującej dłuższym zamknięciem
części basenu dla klientów i wynikającą z tego utratą przychodów.

Planowana wysokość dotacji celowej na finansowanie inwestycji pn: „Wymiana sterownika urządzenia
podbasenia”, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji
„NAUTICA” w Gorzycach w 2021 roku wyniesie 45.000,0 zł.

Projekt uchwały przewiduje również sposób przekazywania dotacji zakładowi oraz sposób jej rozliczenia.
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