UCHWAŁA Nr II/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Gminy Karczew, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Karczewie w wysokości 191,78 zł do 1m 2 utrzymania powierzchni użytkowej
obiektów administrowanych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Piotr Żelazko

1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000, poz. 1349 i poz.
1432.
2
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.
1366, poz. 1669 i poz. 1693.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady należy określenie
stawek dotacji przedmiotowych, która podejmuje w tym celu odrębną uchwałę.
W związku podwyższeniem Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Karczewie
dotacji przedmiotowej na rok 2018 do wysokości 560.000,00 zł. ustala się nową stawkę
dotacji przedmiotowej wyższą od stawki obowiązującej w Uchwale Nr LX/536/2018 Rady
Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o kwotę 11,99 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

