
 

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/111/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 października 2019 r. 
 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji             

w Karczewie  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.
1
) oraz art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.
2
) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Z dniem 14 października 2019 r. stawia się w stan likwidacji zakład budżetowy pod 

nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, zwany dalej zakładem budżetowym. 

2. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 2. Zadania z zakresu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z dniem                      

1 stycznia 2020 r. przejmie na podstawie odrębnej uchwały samorządowa instytucja kultury pod 

nazwą Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, zwana dalej instytucją kultury. 

 

§ 3. Mienie znajdujące się w trwałym zarządzie likwidowanego zakładu budżetowego 

według stanu na dzień zakończenia likwidacji, przejmuje w bezpłatne użytkowanie instytucja 

kultury, o której mowa w § 2 uchwały. 

 

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na 

dzień zakończenia likwidacji przejmuje instytucja kultury. 

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zakładu budżetowego według stanu 

na dzień zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na rachunek instytucji kultury. 

 

§ 5. Instytucja kultury, o której mowa w § 2, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

związane z działalnością przekształconego zakładu budżetowego i zapewnia ciągłość jego 

działalności. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 i 1649  

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, jako samorządowy zakład budżetowy działa na 

podstawie Uchwały nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 

roku, zmienionej Uchwałą nr XXXIII/288/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 

2012 oraz Uchwałą nr LI/489/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku. 

Zakład jest formą organizacyjną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje 

powierzone statutowe zadania, a koszty działalności pokrywa z przychodów własnych oraz 

pozyskiwanej z budżetu gminy dotacji przedmiotowej. Działalność zakładu należy oceniać przez 

pryzmat art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 grudnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 50% 

wysokości dotacji w stosunku do kosztów. 

W 2017 roku koszty MOSiR zamykały się kwotą 1 162 528,88 zł, z czego kwota dotacji 

przedmiotowej to 530 000,00 zł, kwota otrzymana z Gminy z tytułu zlecenia administrowania               

i zarządzania to 281 000,00 zł, a kwota otrzymana ze szkół prowadzonych przez Gminę tytułem 

umów to 109 216,20 zł – łącznie daje to w 2017 roku kwotę 920 216,20 zł, zatem przychody 

otrzymane łącznie z Gminy Karczew stanowiły 79,16% kosztów w roku 2017. 

W 2018 roku koszty jednostki zamykały się kwotą 1 177 805,79 zł, z czego kwota dotacji 

przedmiotowej to 560 000,00 zł, kwota otrzymana z Gminy z tytułu zlecenia administrowania                

i zarządzania to 285 000,00 zł, a kwota otrzymana ze szkół prowadzonych przez Gminę tytułem 

umów to 109 216,20 zł – łącznie daje to w 2018 roku kwotę 954 216,20 zł, zatem przychody 

otrzymane łącznie z Gminy Karczew stanowiły 81,02% kosztów w roku 2018. 

Po przeprowadzeniu analizy, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i ekonomiczne, a przede 

wszystkim trudności w uzyskaniu przychodów własnych potrzebnych do sfinansowania 

działalności MOSiR (pogłębiające się zmniejszenie przychodów własnych), podjęto decyzję                  
o likwidacji zakładu budżetowej z jednoczesnym przekazaniem jego zadań do realizacji przez 

instytucję kultury. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji 

i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

wyposażenie ich w majątek. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

        Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


