
UCHWAŁA NR LVII/802/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 27 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 

w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) uchwala się , co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – 
samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok prostuje się oczywista omyłkę pisarską w ten sposób, że: 

"§ 1 ust. 1 pkt 4) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości 23,59 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia do 
30 września 2022 r. oraz 69,25 zł/ 1 godz. w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022 r." 

Otrzymuje nowe brzmienie 

"w § 1 ust. 1 pkt 6) obiektu przy Wale Piastowskim 3 w wysokości 23,59 zł/1 godz. w okresie od 01 stycznia 
do 30 września 2022 r. oraz 69,25 zł/ 1 godz. w okresie od 01 października do 31 grudnia 2022 r." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 

Id: B2974E6D-61FB-4920-BFFA-B9973B1AC94D. Uchwalony Strona 1



 
Uzasadnienie 

 

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 samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane wg stawek jednostkowych. 

Niniejsza uchwała zmieniająca wynika z oczywistej omyłki pisarskiej na skutek wprowadzenia błędnego 
zapisu tj. było § 1 ust. 1 pkt 4), a winno być § 1 ust. 1 pkt 6). 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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