
UCHWAŁA XVIII/124/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

Gminy Olszanka. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala,  co następuje: 

§ 1. Zwalnia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty 
do budżetu Gminy Olszanka nadwyżki środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu 
sprawozdawczego za 2019 rok. 

§ 2. Pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych samorządowy zakład budżetowy przeznaczy na 
realizację zadań statutowych w szczególności na  remont zadaszenia Stacji Uzdatniania Wody 
w Jankowicach Wielkich. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady 
 
 

Wanda Galant 
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UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi wnioskiem z dnia 31.03.2020 r.

zwrócił się z o zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem ZGK wypracował nadwyżkę środków obrotowych za

2019 rok w kwocie 48 088,76 zł, którą jest zobowiązany wpłacić do budżetu Gminy. Nadwyżka

środków obrotowych nie jest jednak tożsama z posiadaniem przez jednostkę środków pieniężnych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje bowiem należności

(73 993,37 zł), w tym należności wymagalne (40 860,46 zł).

Nadwyżkę środków obrotowych Zakład przeznaczy na realizację zadań statutowych w

szczególności w szczególności na remont zadaszenia Stacji Uzdatniania Wody w Jankowicach

Wielkich.

Zgodnie z art. 15 ust. 7  ustawy o finansach publicznych - 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.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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