
UCHWAŁA NR XIX.172.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Mińsk 

Mazowiecki  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 2020 r. poz. 713), oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) –  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Mińsku Mazowieckim z wpłaty do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki części nadwyżki środków 
obrotowych w kwocie 149 597,29 zł, ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za 2019 rok. 

§ 2. Pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych samorządowy zakład budżetowy – Gminny  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim,  przeznaczy  na cele statutowe. 

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

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX.172.2020 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Mińsk
Mazowiecki nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok.

Zgodnie z art.15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada
Gminy w drodze uchwały może zwolnić samorządowy zakład budżetowy z obowiązku dokonania
wpłaty nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec roku.
W związku z tym, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zwrócił się z
wnioskiem o zwolnienie z dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki za 2019 rok w kwocie 241
597,29 zł.
Niniejszą uchwałą zwalnia się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z
wpłaty do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki części nadwyżki środków obrotowych w kwocie 149
597,29 zł, które maja być przeznaczone na cele statutowe zakładu związane z działalnością:
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz utrzymaniem sprawności i nadzoru,
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków oraz utrzymaniem sprawności i nadzoru,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego (bieżące naprawy zasobu gminy),
- obsługę targowiska gminnego (kontrola nad obiektem),
oraz zakupy następującego sprzętu: piła spalinowa, kosiarka bijakowa, pompy do przydomowych
pompowni ścieków oraz samochód ciężarowo- osobowy dla pracowników wod-kan.
Po zakończeniu roku, GZGK dokona rozliczenia zatrzymanej nadwyżki poprzez udokumentowanie
zrealizowanych wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwale.
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