
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z nadwyżki dochodów nad wydatkami z 2017 r. z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 ze zm.), art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2017 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 
115.619,43 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę Nowy Korczyn w latach 2013-2016 na 
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które przewyższały uzyskiwane dochody z tego 
tytułu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych rada gminy ma zdecydować 
o przeznaczeniu nadwyżki dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym nad wydatkami. 
Nadwyżka ta powinna być rozliczona w okresie obowiązywania opłaty w wysokości ustalonej przez radę gminy 
lub w innym okresie przyjętym przez radnych. 
W latach 2013-2016 tj. w okresie obowiązywania niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wydatki przewyższały uzyskiwane dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W kolejnych latach niedobór przedstawiał się następująco: 
rok 2013 – 51 468,62 zł 
rok 2014 – 16 630,01 zł. 
rok 2015 – 27 162,91 zł. 
rok 2016 – 74 979,58 zł. 
co łącznie stanowi kwotę 170 241,12 zł. Niedobór ten został sfinansowany ze środków własnych Gminy. 
Z przeprowadzonej analizy ponoszonych wydatków wynika, iż największe koszty generuje odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszty administracyjne ograniczone były do minimum (zatrudnienie 
jednego pracownika, brak opłat pocztowych, za telefon, energię i zakupów materiałów biurowych itp.)
Biorąc pod uwagę fakt, iż od początku funkcjonowania system gospodarki odpadami komunalnymi generował 
deficyt uznaje się za zasadne rozliczenie nadwyżki z roku 2017 w kwocie 115 619,43 zł jako refundację wydatków 
poniesionych przez Gminę Nowy Korczyn w latach 2013-2016 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, które przewyższały uzyskiwane dochody z tego tytułu. 
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