
Projekt 
 
 

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

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego 
Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2021 rok oraz określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji 

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.), na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 219 ust. 1 i 4 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. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego 
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, na 2021 rok, w wysokości: 

1) 252,85 zł, do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni, 

2) 49,77 zł, do każdej godziny funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”. 

2. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana przez Gminę Gorzyce w ramach kwot zaplanowanych 
w budżecie gminy, na wniosek samorządowego zakładu budżetowego, stosownie do przebiegu realizacji zadań 
dotowanych. 

3. Samorządowy zakład budżetowy otrzymujący dotację przedmiotową przedstawia Wójtowi Gminy 
kwartalne rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do 14 dni po upływie kwartału. 

4. Roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej 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 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 713 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 869 ze zm.), zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA”
w Gorzycach, może otrzymać z budżetu gminy dotację przedmiotową na 2021 rok, na finansowanie zadań
statutowych.

Dotacje przedmiotowa jest kalkulowana według stawek jednostkowych, w przypadku zakładu jest to
planowany koszt funkcjonowania krytej pływalni i boiska "Orlik”, na 1 godzinę.

Stawki te wynoszą:

1) 252,85 zł, do każdej godziny funkcjonowania krytej pływalni,

2) 49,77 zł, do każdej godziny funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012”.

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