
UCHWAŁA NR XV/103/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

z dnia 26 listopada 2019 roku 

 

 

w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego 

zakładu budżetowego. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.5061) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 8692) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu 

budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie w następującej wysokości: 

- zapewnienie funkcjonowania kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”  -  20,86 zł za 

godzinę funkcjonowania obiektu; 

- organizacja cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzacja tych 

sportów - 120,00 zł za godzinę przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek; 

- zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i 

ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim – 3,06 zł za metr kwadratowy 

powierzchni utrzymywanego terenu., 

- funkcjonowanie hali sportowej w Sierakowie – 63,05 zł za godzinę funkcjonowania 

obiektu.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2018 

roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego 

zakładu budżetowego, ze zmianami.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

Przemysław Góźdź 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1309,1571, 1696, 

1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020. 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w 

sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu 

budżetowego.  

 

 

1. Cel wprowadzenia 

Ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu 

budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie. 

 

2. Zakres regulacji 

Zakład budżetowy utrzymuje się z przychodów własnych oraz może otrzymywać 

dotacje przedmiotowe kalkulowane wg stawek jednostkowych.  

W niektórych rodzajach usług odpłatnych nie osiąga się przychodów rekompensujących 

koszty funkcjonowania, utrzymania wykorzystywanej przez zakład infrastruktury.  

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” został przekazany w administrację (bieżące 

utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania) samorządowemu zakładowi budżetowemu – 

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Obiekty te (jako zrealizowane z dofinansowaniem z budżetu 

państwa oraz budżetu Województwa Wielkopolskiego) powinny być nieodpłatnie 

udostępniane dzieciom i młodzieży. Dlatego konieczne jest zapewnienie zakładowi 

budżetowemu środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania ww. obiektu.   

Gmina Sieraków jest właścicielem boisk do piłki plażowej siatkowej oraz nożnej 

położonych przy Jeziorze Jaroszewskim w Sierakowie. W sezonie letnim organizowane będą 

na tych obiektach turnieje piłki plażowej. Organizacja letnich turniejów siatkówki plażowej 

oraz plażowej piłki nożnej wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, popularyzuje 

te sporty wśród mieszkańców gminy oraz odwiedzających region turystów. Turnieje 

przyczyniają się do promocji gminy oraz cieszą się dużą popularnością wśród widzów. W 

związku z organizacją w okresie letnim rozgrywek piłki plażowej przy Jeziorze Jaroszewskim 

w Sierakowie niezbędne jest zabezpieczenie finansowe przygotowania i przeprowadzenia 

cyklu 12 zawodów - turniejów siatkówki plażowej i plażowej piłki nożnej. Ponadto należy 

przygotować boiska do organizacji turniejów, w tym naprawić instalację odwodnieniową na 

boisku do piłki plażowej nożnej. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie utrzymuje tereny rekreacyjno-sportowe nad 

jez. Jaroszewskim, w tym plażę miejską wraz z infrastrukturą (wc, pomosty, boiska do piłki 

plażowej), zapewnia obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na kąpielisku miejskim, 

utrzymuje w czystości tereny zielone („Słoneczna dolinka”, polana z parkingiem), ciąg 

pieszojezdny, drogi, ulice i parkingi na terenie ośrodka. Tereny te są powszechnie dostępne 

dla wszystkich użytkowników, nie pobiera się opłaty za wstęp na plażę. Dlatego konieczne 

jest zapewnienie zakładowi budżetowemu środków finansowych na zapewnienie czystości 

oraz utrzymywanie tych terenów. 

Gmina Sieraków oddała w 2018 roku do użytku nową halę widowiskowo-sportową w 

Sierakowie, którą przekazała w użyczenie zakładowi budżetowemu – Ośrodkowi Sportu i 

Rekreacji. Hala służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w 

Sierakowie na zajęcia WF, ale udostępniana jest też klubom, stowarzyszeniom sportowym, 

kulturalnym i społecznym z terenu gminy Sieraków. Obiekt ten udostępniany jest także 

komercyjnie w weekendy oraz w godzinach wieczornych. Jednak przewidywane wpływy nie 

zapewniają wystarczających środków na funkcjonowanie obiektu. Dlatego konieczne jest 



zapewnienie zakładowi budżetowemu środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania 

ww. obiektu.  

 

Ustalenie stawek jednostkowych zgodnie z art. 219 ust.4 ufp. należy do kompetencji Rady 

Miejskiej. Do uzasadnienia dołączono kalkulacje stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowych. 

 

3. Skutki  

Zatwierdzenie projektu uchwały ustalającej stawki dotacji przedmiotowych dla Ośrodka 

Sportu i Rekreacji, które będą obowiązywać w całym roku 2020 spowoduje wydatek w 

wysokości 529.000,00 zł, którego szczegółowa specyfikacja zawarta jest w załączniku do 

uzasadnienia uchwały. 

 

 

 

 

        Burmistrz Gminy 

 

         Witold Maciołek 


