Projekt nr 3

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia
2020 r.
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku z obowiązku wpłaty do budżetu
Gminy Jedlińsk nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się samorządowy zakład budż etowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku
z wpłaty do budż etu Gminy Jedlinsk nadwyż ki srodków obrotowych w kwocie 62.461,55 zł,
ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za 2019 rok.
§ 2. Pozostawioną nadwyż kę srodków obrotowych samorządowy zakład budż etowy – Zakład
Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku przeznaczy na cele statutowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk
§ 4. Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podjęcia.
Wnioskodawca:
Wójt Gminy Jedlińsk
/-/ Kamil Dziewierz

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada
Gminy w drodze uchwały moż e zwolnic samorządowy zakład budż etowy z obowiązku
dokonania wpłaty nadwyż ki srodków obrotowych ustalonej na koniec roku.
W związku z tym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku zwrócił się z wnioskiem
o zwolnienie z dokonania wpłaty do budż etu nadwyż ki za 2019 rok, w kwocie 62.461,55 zł
i zaproponował, ż e srodki te przeznaczy na cele statutowe zakładu związane z działalnoscią:
 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych,
 wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz utrzymaniem sprawnosci i nadzoru,
 kanalizacji, usuwania i oczyszczania scieków oraz utrzymaniem sprawnosci i nadzoru,
 naliczanie i pobór opłat za dostawę wody i odprowadzanie scieków oraz innych usług
komunalnych (kasa),
 gminnego budownictwa mieszkaniowego (bież ące naprawy zasobu gminy),
Po zakonczeniu roku ZGK dokona rozliczenia zatrzymanej nadwyż ki poprzez
udokumentowanie zrealizowanych wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym
w uchwale.

