
UCHWAłA Nr 72/X/2o15
RODY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnio 24 czerwco 2015r.

w sprowie : zmiony uchwoły Nr 68/x/2o07 Rody Miejskiej sierpco z dnio 26 wrześnio 2OO7r.
w sprowie ulworzenio jednostki budżełowej pod nozwq Miejski ośrodek Spońu
i Rekreocji w Sierpcu.

No podstowie ort.l8 ust.2 pkt J5 ustowy z dnio 8 morco 1990 roku o somozqdzie gminnym
(ł. j. Dz. U z 2a13 poz' 594) orcz oń.l l ust. 2 ustowy z dnia 2/ sierpnio 2Oa9 r. o finonsoch
pub|icznych(t' j. Dz. U z2a13 poz. B85) Uchwolo się, co nostępuje:

sr
Zmionie ulegojq nostępujqce postonowienio Siotutu Miejskiego ośrodko Sportu i Rekreocji
stonowiqcego zołqcznik nr l do Uchwoły Nr ó8lXl2oO7 Rody Miejskiej Sierpco z dnio
2ó.o9'2Oa7r. w Sierpcu, tj':

l] ireśc $ 2 , który przyjmuje nostępujqce bamienie:

''ośrodek dzioło w szczególności no podstowie:
1 ) ustowy z dnic 25 czenwco 201 0 o sporcie (tj. Dz. U 2O1 4 po2. 71 5)

2J ustowy z dnięs 27 sierpnio 20a9 r. o finonsoch publicznych (t.j.2013 poz.885)
3) uslowy zdnia29 wześnio 1994r. o rochunkowości (t..j. Dz. l) z2013, poz.330)
4) uslowy zdnio20 grudnio 1996r.o gospodorce komunoinej (t.j.z2U J r., Nr 45, poz.

23ó)

5) inne przepisy szczególnej postonowienie niniejszego Stotutu''.
2) treśc $ 13, kióry pzy.imuje nostępujqce bzmjenie:

''l. MosiR prowodzi rochunkowość zgodnie z pzepisomi uslowy o rochunkowości
iustowy o finonsoch publicznych z uwzględnieniem zosod szczególnych.

2. MosiR prowodzi gospodorkę finonsowq i roz)iczo się no zosodoch pzewidzionych
jok dlo jednos1ek budżeiowych.

3. Podstowq gospodorki finonsowej jest roczny plon finonsowy.
4. Dziołolność MoSiR finonsowono jest z:

1) środków budżetowych miosto Sierpc,
2) dochodów,w tymz nojmu i dzieźowy skłodników mojqfkowych,
3) środków otrzymywonych od osób fizycznych i prownych,
4) środków z innych źródeł'
5' Dochody uzyskone z dzioło|ności MosiR odprowodzone sq do budżetu miosto.
ó. Zmiono wydotków usiolonych W p|onie finonsowym może nostqpić po dokononiu

zmion w budżecie miosto.
Z. Dyreklor jes1 odpowiedzioIny zo cołość gospodorki finonsowej jednostki''.

s2
Wykononie uchwoły powiezo się Burmistzowi Miosto Sierpc.

s3
]. Uchwoło pod|ego ogłoszeniu w Dzienniku Uzędowym Województwo

Mozowieckiego.
PląZEVvoDNlfi2. Uchwoło wchodzi w życie l4 dni od dnio ogłoszenio.


