UCHWAŁA NR XVII/289/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art.15 ust. 7 oraz art. 16 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zmianami) – w związku z § 42 – 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616), na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§1
Określa się, terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
§2
Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
są przekazywane do budżetu półrocznie w terminie 20 dni po zakończeniu półrocza, a za II półrocze zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.
§3
W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) samorządowego zakładu
budżetowego – zakład wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków
obrotowych na koniec roku.
§4
W przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne,
nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi
w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.
§5
Przepis § 4 ma zastosowanie również do samorządowego zakładu budżetowego, którego plany
finansowe nie przewidują wpłaty do budżetu.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

