UCHWAŁA Nr . . . . . . . .
Rady Miasta Działdowo
z dnia . . . . . . . . . . . . . . .
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiej Służby Drogowej
w Działdowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy-Miasto Działdowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) oraz Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miasta Działdowo z
dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy i określenia zasad działania zakładu budżetowego–
Miejskiej Służby Drogowej Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się Samorządowy Zakład Budżetowy Miejską Służbę Drogową w Działdowie z obowiązku
wpłaty do budżetu Gminy-Miasto Działdowo nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec
2017 roku.
§2
Pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych zakład przeznaczy na cele związane z przedmiotem
działalności zakładu określonym w załączniku do Uchwały nr III/19/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy i określenia zasad działania zakładu budżetowego – Miejskiej Służby
Drogowej, w tym na zakup środków trwałych i elementów wyposażenia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 ust. 6 Uchwały Nr XIX/184/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany nazwy i określenia zasad działania zakładu budżetowego – Miejskiej Służby
Drogowej, zakład budżetowy może w terminie do 31 maja następnego roku złożyć wniosek
o możliwość zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy-Miasto
Działdowo z przeznaczeniem na cele statutowe zakładu, w tym na zakup środków trwałych
(przyczepki jednoosiowej) oraz wyposażenia (podkrzesywarki, dmuchawy do liści, żyrafy oraz kosy
do żywopłotu).
W związku ze zwiększoną ilością drzew (nowe nasadzenia) zachodzi konieczność zakupu sprzętu
specjalistycznego do pielęgnacji drzew i krzewów oraz zbierania odpadów po ich wykonaniu.
Remont ciągnika jest niezbędny ze względu na wiek pojazdu (przecieki, brak odpowiedniej mocy
i wyeksploatowane podzespoły), ponadto na przeglądzie zwrócono uwagę na stan techniczny.
Wysokość nadwyżki to 42.615,62 zł. Propozycja zwolnienia z wpłaty nadwyżki budżetowej dotyczy
roku 2017.

