
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2014
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

  z dnia 27  marca 2014 roku

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług 
Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu Gminy Polska Cerekiew

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z  2013 poz. 594,645,1318 ) oraz art.15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew 
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku dokonania wpłaty 
do budżetu Gminy Polska Cerekiew nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 
okresu sprawozdawczego za rok 2013 w wysokości:  142 613,92 zł.

§ 2

Nadwyżkę środków obrotowych wykazywaną przez Zakład Usług Komunalnych w Polskiej 
Cerekwi przeznacza się na realizację zadań statutowych.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

                  

                  



Uzasadnienie

w  sprawie  zwolnienia  samorządowego  zakładu  budżetowego  –  Zakładu  Usług 
Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu Gminy Polska Cerekiew

     Art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (.Dz. U. z 2013 
r.  poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu 
sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi 
inaczej.  Ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,  przyznała  Radzie 
Gminy  kompetencje do podjęcia decyzji w formie uchwały, co do przeznaczenia nadwyżki 
środków  obrotowych wykazywanej przez samorządowy zakład budżetowy. 
Zgodnie z ustawą to od woli Rady Gminy zależy czy wypracowana nadwyżka środków 
obrotowych pozostanie do dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi nie 
zmniejszając  w ten sposób funduszy jednostki, czy będzie musiała być odprowadzona na 
konto budżetu Gminy Polska Cerekiew. 

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej  Cerekwi wypracował nadwyżkę budżetową 
poprzez zwiększenie ilości odpadów  przyjętych na składowisko odpadów w grudniu 2013r., 
które to odpady  zostaną wykorzystane  podczas rekultywacji składowiska w Ciężkowicach. 

Środki te zgodnie z art. 244 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Dz. U. z 
2013   poz  21,  a  także  zgodnie   z  Decyzją  DOŚ.III.7241.1.10.2013.IR  Marszałka 
Województwa Opolskiego z dnia 20.01.2014r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w Ciężkowicach zostaną wykorzystane  na 
prace związane z zamknięciem i rekultywacją w/w składowiska w oparciu o harmonogram 
uzgodniony  w  decyzji  z  Urzędem  Marszałkowskim,  oraz  Wojewódzkim  Inspektorem 
Ochrony Środowiska w Opolu.

Wobec  powyższego  proponuje   się   podjęcie  uchwały  proponowanej  treści,  tj. 
zwolnienie  Zakładu  z  obowiązku  odprowadzenia  nadwyżki  do  budżetu  Gminy  Polska 
Cerekiew.

 


