
 

UCHWAŁA Nr XIV/136/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 
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 2015 r., poz. 1515), oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm
1
) 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 154,43 zł do 1m 
2
 utrzymania powierzchni użytkowej 

obiektów administrowanych”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc z dniem 31 grudnia 2015 

roku.  

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

                                                                                                               Danuta Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646,  z 2014 

r., poz. 379,  911, 1146,  1626  i 1877; oraz z 2015 r., poz. 238 i 532. 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 885 z póź. zm) do wyłącznej właściwości Rady należy określenie stawek 

dotacji przedmiotowych, która podejmuje w tym celu odrębną uchwałę.  

W związku ze zwiększeniem dotacji do kwoty 450.936 zł
 
ustala się nową stawkę dotacji 

przedmiotowej.
 

Skutek finansowy uchwały wynosi 18.000 zł. i został zaplanowany w Uchwale Budżetowej 

Gminy Karczew na 2015 rok ze zmianami. 

W stosunku do 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 nastąpił wzrost stawki o 6,17 zł. 

Niniejsza  uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2015 roku.  

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

                                                                                                               Danuta Trzaskowska 

 


