
Druk Nr 6/XXXIII                         
UCHWAŁA NR        /     /17                            

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
     z dnia                               2017 r. 
 
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino - zakładu budżetowego Centrum 
Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „ Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali 
klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”. 
 
Na podstawie art. 9 i art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 
r., poz. 1870 ) na podstawie §36 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w 
sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r.         
( Dz.U. z 2015 r., poz. 2252 ) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. Wyznacza się jednostkę organizacyjną Gminy Gryfino - zakład budżetowy Centrum Wodne 
„Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „ Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali 
klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”. 
 
§ 2. Gmina Gryfino wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu 
modernizacji infrastruktury sportowej – Edycja 2017, o dofinansowanie do realizacji zadania pn.  
„budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym 
„Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”. 
 
§ 3. Środki finansowe otrzymane przez Gminę Gryfino z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu modernizacji infrastruktury sportowej – Edycja 2017, zostaną przekazane zakładowi 
budżetowemu Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, w formie dotacji celowej, która podlegać będzie 
rozliczeniu w terminie wynikającym z zawartej umowy. 
 
 
§ 4. Zakład budżetowy – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie zabezpieczy w swoim planie 
finansowym środki na wkład własny do zadania pn. „budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali 
klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 
 
 W związku z możliwością ubiegania się z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program 
modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017, o dofinansowanie do zadania pn. „ Budowa łaźni 
parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna”      
w Gryfinie przy ul. Wodnika 1”, Gmina Gryfino chciałaby złożyć wniosek w imieniu Centrum Wodnego 
„Laguna „ w Gryfinie.  
Program ten zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegającej na 
przebudowie lub remoncie istniejących obiektów. Program jest dedykowany obiektom 
wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50 % 
wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego – w przypadku pływalni nie więcej niż 3 mln zł. 
Nabór wniosków przewidziany został w okresie od 1 do 28 lutego 2017 r. Szacunkowy koszt budowy   
i wymiany to ok. 913.200,00 zł brutto.  
 Zgodnie z założeniami „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” o dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ) posiadające 
osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej. 
  Centrum Wodne Laguna jako zakład budżetowy utworzony Uchwałą NR XXXVII/384/09 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 marca 2009 r. jest jednostką sektora finansów publicznych, zgodnie       
z art. 10 ustawy o finansach publicznych, stosuje zasady gospodarki finansowej w niej określone, a 
także zgodnie z nadanym przez Radę Miejską Statutem prowadzi działalność w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w gminie Gryfino, zajmuje się rozbudową i eksploatacją bazy sportowej, a także ma 
za zadanie prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności              
w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury fizycznej w mieście. Zakład budżetowy odpłatnie 
wykonuje zadania pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, może także 
otrzymywać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z art. 15 uofp. Sposób 
prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych oraz sposób i tryb 
sporządzania planów finansowych jest określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia             
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i 
samorządowych zakładów budżetowych.  
Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 w/w rozporządzenia, kierownicy samorządowych zakładów 
budżetowych, sporządzają  plany finansowe tak aby kwoty przychodów i kosztów były zgodne             
z projektem uchwały budżetowej. Plany finansowe zakładu budżetowego są sporządzane                   
w szczegółowości : dział, rozdział i paragraf. Zakład budżetowy sporządza sprawozdania budżetowe 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 ) 
 Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino, 
nieposiadającą osobowości prawnej, tym samym nie spełnia drugiego warunku wymienionego           
w założeniach do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki i nie może samodzielnie ubiegać się          
o dofinansowanie, dlatego też wniosek o środki finansowe złoży Gmina Gryfino. 
 
 


