UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz, 594 z późniejszymi zmianami) w związku z
art. 15 ust. 7 i art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. W Statucie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej nadanym uchwałą nr
VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 142 poz.
2673) w rozdziale 5 Stosunki Prawno-Finansowe w § 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„Określa się terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych
przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu:
- zaliczkowe wpłaty planowych nadwyżek środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego są
przekazywane do budżetu, co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, za IV kwartał –
zaliczkowo w terminie do 20 grudnia roku budżetowego,
- w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowy zakład budżetowy
wpłaca do budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza różnicę między faktycznym, a planowanym stanem środków
obrotowych na koniec roku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków
Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej
Ustawa o finansach publicznych nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia przepisów regulujących
zasady wpłat do budżetu gminy planowej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowe zakłady
budżetowe. Na terenie gminy funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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