
Uchwała Nr IX / 111 / 2007  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  19  pa ździernika  2007 r. 

 
w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego O środka Sportu  

w Pawłowicach oraz okre ślenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 
 

 
 Na    podstawie   art. 6,  art. 18 ust.2 pkt 15,   art. 51 ust. 1   ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami/ 
art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104/ 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności 
Społecznej 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
§ 1 

 
1. Ustalić dla zakładu budŜetowego – Gminnego Ośrodka Sportu – stawkę dotacji przedmiotowej  
    w wysokości:  
-    80,00 zł do kaŜdej godziny zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego dla gminnych   
                   placówek oświatowych; 
-    40,00 zł do kaŜdej godziny zajęć na hali sportowej w ramach lekcji wychowania fizycznego dla   
                  gminnych placówek oświatowych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowo – treningowych dla                          
                  dzieci i młodzieŜy gminy Pawłowice 
-    30,00 zł do kaŜdej godziny zajęć na basenie w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowo-     
                  treningowych dla dzieci i młodzieŜy  gminy Pawłowice; 
-     4,00 zł do kaŜdego biletu ulgowego wstępu na basen; 
-     5,00 zł do kaŜdego biletu wstępu na lodowisko.  
 
Całkowita kwota dotacji nie moŜe przekroczyć kwoty dotacji przyjętej w uchwale budŜetowej. 

 
2.Dotacja przedmiotowa będzie przekazana przez jednostkę dotującą w ramach kwot zaplanowanych   
w budŜecie gminy na wskazany przedmiot działania, z uwzględnieniem stawek dotacji, stosownie do 
przebiegu realizacji zadań dotowanych. 
 
3. Zakład budŜetowy otrzymujący dotację przedmiotową przedstawia jednostce dotującej kwartalne 
rozliczenie z otrzymanych dotacji do 14 dni po upływie kwartału. 
 
4.Roczne rozliczenie dotacji przedmiotowej następuje w oparciu o przedłoŜone sprawozdanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 3 
 
Traci moc uchwała nr XXXVIII/494/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 października 2006 r.   

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



 
 

Uzasadnienie  do uchwały nr IX/111/2007 w sprawie  
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu  

w Pawłowicach oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji. 
 
 

 
 

Zgodnie z powołaną ustawą o finansach publicznych do Rady Gminy naleŜy ustalenie stawek 
dotacji przedmiotowych dla zakładów budŜetowych. 
Wysokość i rodzaj stawek jednostkowych nie uległa zmianie w stosunku do obowiązujących w 
roku 2006 r. w poz. 1 i 3 
Pozycje 2 wzrost o 5,00 zł i 4 wzrost o 0.50 zł. / róŜnice między biletem normalnym a ulgowym/. 
Pozycja 5 nowa - ustalono wg wstępnej kalkulacji – GOS.   

 
 


