ZARZĄDZENIE NR RO.0050.38.2013
WÓJTA GMINY SOŚNO
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie określenia trybu i terminów przekazywania do budżetu dochodów pobieranych z tytułu
opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zasad przekazywania sprawozdań
budżetowych w tym zakresie przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki
Komunalnej w Sośnie
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594), art.14 pkt 3 i art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Samorządowy zakład budżetowy realizuje zadania związane z poborem opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. Prowadzenie księgowości tych opłat powinno być odrębne
ewidencjonowanie i przekazywanie całości wpłat na konto urzędu gminy.
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§ 2. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie przekazuje pobrane dochody budżetowe na rachunek
budżetu Gminy Sośno, według stanu środków na:
1) 5. dzień miesiąca – do 10 dnia danego miesiąca,
2) 10. dzień miesiąca – do 15, dnia danego miesiąca,
3) 15. dzień miesiąca – do 20, dnia danego miesiąca,
4) 20. dzień miesiąca – do 25, dnia danego miesiąca,
5) 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca,
6) ostatni dzień danego miesiąca – do 5, dnia następnego miesiąca.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do obsługi płatności oraz odsetki od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym do obsługi finansowej dochodów będą
przekazywane na rachunek budżetu Gminy Sośno w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego
miesiąca.
§ 3. 1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie zobowiązany jest składać pisemną
informację z wykonanych czynności. Informacja powinna zawierać określenie wysokości dochodów,
należności, zaległości i nadpłat w zakresie umożliwiającym Gminie Sośno sporządzenie sprawozdania Rb27 S.
2. Informacja będzie przekazywana Wójtowi Gminy Sośno, w terminie do 8-go każdego miesiąca.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno
Leszek Stroiński

Id: E0F0AF18-B9C1-4141-8C79-CDCECE3520D7. Przyjety

Strona 1

