
UCHWAŁA NR L/484/2022 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz 
nadwyżki środków obrotowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy 
zakład budżetowy" z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków 
obrotowych w kwocie 100.000,00 zł.  

2. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na realizację zadań remontowych, 
zgodnych z planem finansowym zakładu budżetowego "Targowiska Miejskie samorządowy zakład 
budżetowy„. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie 

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. Ustawa daje więc kompetencje radom gmin do podjęcia uchwały, która zwolni 
zakład budżetowy z obowiązku wpłaty tej nadwyżki do budżetu gminy. 

W przygotowywanych przez zakład budżetowy rocznych sprawozdaniach budżetowych 
pojawiają się nadwyżki środków obrotowych powyżej stanu planowanego. W roku 2021 kwota ta 
wyniosła 270.439,46zł. Z wartości tej nadwyżka środków obrotowych w kwocie 100.000,00zł 
zostanie zgodnie ze złożonym wnioskiem Zakładu, z dnia 28 lutego 2022r. wykorzystana na 
wykonanie remontu poszycia dachu wiaty handlowej przy Pl. 3Maja w Sandomierzu. 
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