
UCHWAŁA NR  XLII/  241  /2014
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności
                  Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
                  obrotowych do budżetu Gminy Borek Wlkp.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się Samorządowy Zakład Budżetowy- Zakład Aktywności Zawodowej
w Leonowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Borek Wlkp. nadwyżki środków
obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust 1 dotyczy nadwyżki środków obrotowych 
w latach 2013-2014.

§ 2.  Nadwyżkę środków obrotowych, o której  mowa w § 1 samorządowy zakład
budżetowy przeznaczy na realizację zadań statutowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



 Uzasadnienie 
      do uchwały  Nr XLII/  241   /2014 

                Rady Miejskiej Borku Wlkp
                                        z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności
                  Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
                  obrotowych do budżetu Gminy Borek Wlkp.

Na  podstawie  art.  15  ust  7  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach
publicznych rada  gminy może podjąć  uchwałę  o zwolnieniu  z  obowiązku wpłaty
nadwyżki  środków obrotowych  przez  Samorządowy Zakład  Budżetowy –  Zakład
Aktywności Zawodowej w Leonowie do budżetu gminy.
Zasadnicze znaczenie ma fakt, że nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem 
z kategorii finansowych i nie jest tożsama z posiadaniem przez jednostkę środków
pieniężnych. Nadwyżkę środków obrotowych Zakład Aktywności Zawodowej 
w Leonowie przeznaczy na wykonanie zadań statutowych. 
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