UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz.1815, poz.1571) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649),
Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Młynary nadwyżki środków obrotowych w wysokości
52 943,36 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 36/100) ustalonej na koniec
2019 roku.
2. Kwotę nadwyżki, o której mowa w ust. 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach przeznaczy na
remont studni ściekowej odbierającej ścieki przemysłowe oraz na działalność wodociągowo – kanalizacyjną.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - samorządowy zakład
budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną
na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący postanowi inaczej.
Zgodnie z § 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych –
faktyczny stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako
różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych
z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na
inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym
samorządowego zakładu budżetowego.
Na podstawie § 5 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia
2017 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Młynarach” – w terminie 15 dni od dnia złożenia rocznego sprawozdania finansowego,
Zakład wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na
koniec roku.
W dniu 13 lutego 2020 roku, Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach złożył do
Burmistrza wniosek w sprawie zwolnienia z wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok
w wysokości 52 943,36 zł. Zwolnioną kwotę nadwyżki, Zakład planuje przeznaczyć na remont studni
ściekowej odbierającej ścieki przemysłowe oraz na działalność wodociągowo- kanalizacyjną.
Biorąc pod uwagę wniosek Zakładu oraz sposób rozdysponowania nadwyżki środków obrotowych,
zasadnym było przygotowanie niniejszego projektu uchwały.

