
 
                                           Uchwała  Nr XLVI/607/2017 Rady Miejskiej Kalisza                                                      

  z dnia 30 listopada 2017 r. 
  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka  
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego  
na 2017 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.  
U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) uchwala się , co następuje: 
 

 

§ 1. 
W uchwale Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku  
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji                   
i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) §1 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się na rok 2017 stawki dotacji 
przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na 
dofinansowanie kosztów użytkowania: 7) obiektu trybuny zachodniej przy ul. 
Łódzkiej 19-29 w wysokości 214,11 zł/1 godz. w okresie od stycznia do października 
2017r. oraz w wysokości 378,04 zł /1 godz. w miesiącach listopad i grudzień 2017r.  
 

2) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W okresie od listopada do grudnia 2017 roku łączna 
kwota zwiększenia nie może przekroczyć 49.999 zł.  
 

3) po §1 ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: Łączna kwota dotacji o, której 
mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 4.676.920  zł.. 

 
           

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 
 

  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

         /…/ 
 Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały  Nr XLVI/607/2017 Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                 z dnia 30 listopada 2017 r. 
zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka 
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu –samorządowego zakładu budżetowego 
na 2017 rok. 
 

 

 

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 3 pkt. 1 w związku z art.219  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
mogą     być     udzielone     dotacje    przedmiotowe      dla      zakładów      budżetowych 
kalkulowane wg stawek jednostkowych. 
 
 
Niniejszą   uchwałą   ustala  się  wysokość   stawki   dla  Ośrodka   Sportu,   Rehabilitacji  
i Rekreacji w Kaliszu: 
 

Na dofinansowanie kosztów użytkowania w okresie od listopada do grudnia 2017 roku: 
 

 
Obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29. 
 
• Koszt użytkowania     1 godz.  385,64 zł 
• Koszty pokryte z wpływów  1 godz.      7,60 zł 
• Dotacja     1 godz.  378,04 zł 
 
Na terenie obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 znajduje się budynek sportowo  
– administracyjny wraz widownią liczącą 1,5 tysiąca miejsc oraz boiskiem sportowym.  
Obiekt przeznaczony jest m.in. na organizację meczy i treningi klubów sportowych  
działających na terenie Miasta Kalisza, jak również treningi i zawody lekkoatletyczne,  
organizację imprez o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.  
W okresie XI – XII/2017 roku trybuna zachodnia użytkowana będzie 305 godzin  tj.              
w miesiącach listopad - grudzień 5 godzin dziennie. 
Koszty związane z utrzymaniem obiektu w okresie listopad – grudzień 2017 roku wynoszą 
117.620 zł. Przeciętny koszt użytkowania 1 godziny trybuny zachodniej wynosi 385,64 zł. 
(117.620 : 305 ), przy wzroście w w/w okresie o 163,93 zł/godz. Z tytułu użytkowania 
obiektu przewiduje się wpływy do budżetu   w wysokości  2.318 zł. Przeciętny wpływ za       
1 godzinę wynosi 7,60 zł (2.318 : 305 ). 
 
W związku z powyższym niezbędne dofinansowanie obiektu w formie dotacji w okresie 
listopad- grudzień wynosi 115.302 zł, a niezbędny wzrost dotacji w stosunku do przyznanej 
na rok 2017 wynosi 49.999 zł 
 
 

W oparciu o uwzględnienie zwiększenia dotacji na obiekt trybuny zachodniej przy kalkulacji 
dotacji przedmiotowej na rok 2017 w budżecie Kalisza –Miasta na prawach powiatu 
zaplanowano 4.676.920 zł. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
               /…/ 

                Barbara Gmerek 
      Wiceprezydent Miasta Kalisza 


