U C H W A Ł A Nr XXIX/184/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą
Łobeskie Centrum Turystki .
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806,
z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz.1759 oraz w związku
z art. 19 ust. 7 i art. 117 ust. 3

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.
874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121
poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14 poz. 114
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą
Łobeskie Centrum Turystyki w wysokości 3.200 zł miesięczne do jednego zadania
– rozwój kontaktów gospodarczych pozyskiwanie inwestorów dla Powiatu
Łobeskiego na rok 2005.
§ 2. Dotacja przedmiotowa jest przekazywana do wysokości kwoty zaplanowanej
w budżecie, z uwzględnieniem stawki dotacji określonej w § 1, stosownie do
przebiegu realizacji dotowanych zadań.
Wysokość dotacji przedmiotowej zastała ustalona w oparciu o kalkulację
stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Przekazana dotacja przedmiotowa jest ostatecznie rozliczana z budżetem
Powiatu Łobeskiego na podstawie sprawozdań rocznych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały zabezpiecza wykonanie realizacji
zadania w zakresie – rozwoju kontaktów gospodarczych i pozyskiwanie inwestorów dla
Powiatu Łobeskiego. Proponowana stawka miesięczna dotacji do jednego zadania
w kwocie 3.200 zł pozwoli na pokrycie różnicy między uzyskanymi przychodami
a kosztami bieżącej działalności zakładu budżetowego.
W załączeniu kalkulacja stawki miesięcznej dotacji do jednego zadania

–

rozwój kontaktów gospodarczych i pozyskiwanie inwestorów dla Powiatu Łobeskiego.
Proponowana stawka miesięczna dotacji do jednego zadania

w kwocie 3.200

zł

sporządzona przez Łobeskie Centrum Turystyki.
Dotacja będzie przekazywana
w okresie realizacji zadań.

stosownie do przebiegu realizacji zadań, tj.

