UCHWAŁA NR XXIV/163/12
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Gnojno uchwala, co
następuje:
§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie, zwany dalej
Zakładem.
§ 2. Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy i zostanie
zagospodarowany na zasadach obowiązujących gospodarowaniem mieniem gminnym.
§ 3. 1. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład przejmuje do wykonania Urząd Gminy w Gnojnie.
2. Do wykonywania tych zadań posłuży w szczególności majątek, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wszyscy pracownicy Zakładu stają się z dniem likwidacji, na mocy art. 231 Kodeksu Pracy,
pracownikami Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 5. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2012 roku. Do tego dnia powinny zostać
zakończone czynności likwidacyjne obejmujące przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych,
zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt i dokumentów do Urzędu Gminy, sporządzenie protokołów
stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do
odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 6. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu
przejmuje Gmina Gnojno.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. Wójt może powierzyć określone
czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy w Gnojnie nr XV/75/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy
o finansach publicznych, do wyłącznej właściwości rady gminy należy likwidacja zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych. Przy likwidacji zakładu budżetowego rada gminy określa
przeznaczenie mienia znajdujacego się w użytkowaniu tego zakładu, a także przejmuje jego należności
i zobowiązania.
Zadania wynikające ze statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie, po zakończeniu procesu
likwidacyjnego, z zachowaniem ciągłości ich realizacji będzie wykonywał Urząd Gminy w Gnojnie, co
wpłynie na usprawnienie i uproszczenie ich realizacji.
Decyzja o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie spowodowana jest względami
ekonomicznymi. Funkcjonowanie Zakładu od dłuższego czasu wiąże się z ujemnym stanem środków
obrotowych. Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 kształtował się na poziomie -34.890,43 zł.
Podobna sytuacja miała miejsce w roku bieżącym, w którym stan środków obrotowych na koniec
I półrocza wyniósł -33.667,43 zł.
Dodatkowo likwidacja zakładu otworzy przed gminą możliwości odzyskiwania VAT z prowadzonych
inwestycji i sprzedaży usług.
Mając na uwadze powyższe argumenty podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego
jest uzasadnione.
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