
UCHWAŁA  NR ……./……../2022  

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego 

Na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVI/455/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska  
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ZAŁĄCZNIK  

DO UCHWAŁY NR      /      /2022 RADY MIASTA 

ŚWINOUJŚCIE                                                       Z DNIA 15 
GRUDNIA     2022 r. 

Stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji 

"Wyspiarz" 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 

/w zł/ 

Lp. 

Określenie stawki jednostkowej dopłat  
do kosztów wytworzenia usług 

rekreacyjno-sportowych  

Kwota jednostkowa stawki obowiązującej dla obiektów sportowych, 
terenów rekreacyjnych i zawodów sportowych 

1. 1 godzina korzystania z obiektu 

Boisko sportowe, im. Tadeusza Kaczmarka oraz sala gimnastyczna przy ul. 
Białoruskiej: 162,27 zł   

Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego: 106,30 zł   

Obiekty Sportowe przy ul. Matejki (Stadion Miejski z infrastrukturą 
lekkoatletyczną i techniczną):  485,02 zł  

Centrum Sportu (boisko ze sztuczną nawierzchnią) przy ul. Matejki: 73,79 zł  

2. 1 bilet/karnet (1 wejście na obiekt) 

Kompleks sportowy „Uznam Arena” (pływalnia kryta i hala sportowa) przy  ul. 
Grodzkiej 40,21 zł  

Centrum Sportu (korty tenisowe i hala tenisowa) przy ul. Matejki: 51,87 zł  

3. 1 jachtodzień (doba postoju jednostki na terenie 
akwenu) 

Port Jachtowy - Basen Północny (w tym nabrzeża) im. Jerzego Porębskiego: 
4,77 zł  

Przystań w Łunowie przy ul. Zalewowej : 25,86 zł 

4. 1 osoba (uczestnik)  Międzyszkolne zawody sportowe: 40,95 zł  
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 219, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) z budżetu Miasta mogą być udzielane dotacje przedmiotowe 

dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji 

przedmiotowych dla zakładów budżetowych ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej. 

Na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu Miasta na 2023 r. oraz planów finansowych 

zakładów budżetowych -proponuje się uchwalenie stawek jednostkowych i kwot dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego w następujących wysokościach: 

 

 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, dopłata do kosztów 

wytworzenia usług rekreacyjno – sportowych: 

Łączna szacunkowa kwota dotacji z budżetu Miasta  3.700 .000 zł 

w tym: 

 

a) Boisko sportowe, im. Tadeusza Kaczmarka oraz sala gimnastyczna,  

ul. Białoruska 4 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  409.244,94 zł 

 Planowana ilość godzin wykorzystania obiektu 2.522 h 

 Planowana stawka dopłaty do 1 godziny korzystania z obiektu  162,27 zł 

 

b) Hala sportowa, ul. Piłsudskiego 9 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  102.685,80 zł 

 Planowana ilość godzin wykorzystania obiektu  966 h 

 Planowana stawka dopłaty do 1 godziny korzystania z obiektu 106,30 zł 

 

c) Obiekty Sportowe, ul. Matejki 22 (Stadion Miejski z infrastrukturą  

lekkoatletyczną i techniczną) 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  670.297,64 zł 

 Planowana ilość godzin wykorzystania obiektu  1.382 h 

 Planowana stawka dopłaty do 1 godziny korzystania z obiektu  485,02 zł 

 

d) Centrum Sportu, ul. Matejki 17a (boisko ze sztuczną nawierzchnią) 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  184.843,95 zł 

 Planowana ilość godzin wykorzystania obiektu  2.505 h 

 Planowana stawka dopłaty do 1 godziny korzystania z obiektu  73,79 zł 

 

e) Kompleks sportowy „Uznam Arena”, ul. Grodzka 5 (pływalnia kryta i hala sportowa) 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej 1.393.799,23 zł 

 Planowana ilość sprzedaży biletów  34.663 szt. 

 Planowana stawka dopłaty do 1 biletu (60 minut korzystania z obiektu)  40,21 zł 

 

f) Centrum Sportu, ul. Matejki 17a (korty tenisowe i hala tenisowa) 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  259.920,57 zł 

 Planowana ilość sprzedaży biletów 5.011 szt. 

 Planowana stawka dopłaty do 1 biletu (60 minut korzystania z obiektu)  51,87 zł 

 

g) Port Jachtowy - Basen Północny (w tym nabrzeża) im. Jerzego Porębskiego 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  289.782,27 zł 

 Planowana ilość postojów jednostek na akwenie  60.751 szt. 

 Planowana stawka dopłaty za 1 jachtodzień (24-godzinny postój jednostki)  4,77 zł 
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h) Przystań w Łunowie , ul. Zalewowa 86 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  325.292,94 zł 

 Planowana ilość postojów jednostek na akwenie  12.579 szt. 

 Planowana stawka dopłaty za 1 jachtodzień (24-godzinny postój jednostki)  25,86 zł 

 

i) Międzyszkolne zawody sportowe 

 Planowana kwota dotacji przedmiotowej  64.127,70 zł 

 Planowana ilość uczestników 1.566 os. 

 Planowana stawka dopłaty do 1 uczestnika             40,95 zł 

  

Id: 4826E498-44F0-440C-98E4-043F0CE37E95. Projekt Strona 4


