
 

 

UCHWAŁA NR XIV/151/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej        

w Wolsztynie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 827 z póź. zm.) Rada Miejska Wolsztyn 

uchwala, co następuje : 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXIX/309/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie, wprowadza się następujące 

zmiany : 

1) po § 4  dodaje się § 4a  w brzmieniu : 

§ 4a. 1. "Określa się terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych 

dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie  do 

budżetu Gminy Wolsztyn oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu : 

1) zaliczkowe wpłaty do budżetu Gminy nadwyżek środków obrotowych samorządowego zakładu 

budżetowego są przekazywane do budżetu Gminy półrocznie w terminie 15 dni po zakończeniu półrocza, 

a za II półrocze- zaliczkowo do 15 grudnia każdego roku budżetowego, 

2) zaliczkową wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych za I półrocze, samorządowy zakład 

budżetowy dokonuje w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim 

pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za II 

półrocze ustala się w wysokości wpłaty za I półrocze, 

3) w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego ( bilansu ) samorządowego zakładu 

budżetowego – zakład : 

a) wpłaca do budżetu Gminy nadwyżkę środków obrotowych, w sytuacji gdy plan finansowy 

samorządowego zakładu budżetowego nie przewiduje wpłat do budżetu, 

b) wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec 

roku, jeśli plan finansowy zakładu przewidywał wpłaty zaliczkowe, 

c) składa do Burmistrza Wolsztyna wniosek o zwolnienie z wpłat nadwyżki środków obrotowych, 

w którym określa propozycję sposobu jej przeznaczenia, 

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, 
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5) na wniosek samorządowego zakładu budżetowego Rada Miejska Wolsztyn może podjąć uchwałę 

w sprawie zwolnienia zakładu z wpłat nadwyżki środków obrotowych i określi sposób ich przeznaczenia, 

6) samorządowy zakład budżetowy w terminie do 31 grudnia każdego roku przedkłada informację o kwocie 

i sposobie wykorzystania nadwyżki środków obrotowych, 

7) niezłożenie rozliczenia, o którym mowa w pkt. 6 oraz niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej wykorzystanie 

nadwyżki powoduje zwrot kwoty zwolnionej do budżetu Gminy w terminie 30 dni od wymaganej daty 

rozliczenia. " 

2) po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu: 

§ 4b. 1. ”Środki wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług przekazuje się do Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie. 

2. Przekazaniu na rachunek samorządowego zakładu budżetowego podlega nadwyżka podatku naliczonego 

nad należnym wynikająca ze złożonej do Urzędu Miasta w Wolsztynie cząstkowej deklaracji VAT-7 za okres 

miesięczny. 

3. Przekazaniu podlega nadwyżka  powstała w związku z bieżącym rozliczeniem podatku od towarów 

i usług oraz na podstawie korekt deklaracji VAT-7 wynikających z wykrytych nieprawidłowości lub błędów 

rachunkowych , polega ona przekazaniu na rachunek bankowy samorządowego zakładu budżetowego.  

Nadwyżka powstał w wyniku korekt za lata ubiegłe pozostaje w Gminie. 

4. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlega zwrotowi w terminie: 

a) zapłaty tego podatku do urzędu skarbowego- jeśli ze scentralizowanej deklaracji VAT-7 wynika obowiązek 

zapłaty podatku, 

b) 7 dni od dnia wpływu tego podatku na rachunek Urzędu- jeśli ze scentralizowanej deklaracji VAT- 7 wynika 

zwrot VAT z urzędu skarbowego." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie 

(-) Jarosław Adamczak 
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