
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 
2020 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych 

„GOSIR” w Hyżnem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 15 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” 
w Hyżnem z wpłaty do budżetu gminy Hyżne nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu 
sprawozdawczego za 2020 rok. 

§ 2. Nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych 
i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem, postanawia się przeznaczyć na cele statutowe Zakładu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 jednostki samorządu terytorialnego
postanowi inaczej.

Wystąpienie nadwyżki środków obrotowych w Zakładzie Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR”
w Hyżnem było spowodowane tym, że planowane środki obrotowe były mniejsze od faktycznie
wykonanych na koniec roku. Zasadnicze znaczenie ma fakt, że nadwyżka środków obrotowych jest
pojęciem z kategorii finansowych i nie jest równoznaczna z posiadaniem przez Zakład środków pieniężnych
na rachunku bankowym.

Stan środków obrotowych Zakładu to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, należności
netto, pozostałe środki obrotowe (materiały i towary na stanie magazynowym zakładu) pomniejszone
o wartość zobowiązań Zakładu.

Zwolnienie Zakładu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok pozwoli na
pokrycie bieżących wydatków w zakresie realizacji zadań statutowych i zapewni utrzymanie płynności
finansowej Zakładu w bieżącym roku budżetowym.
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