UCHWAI,A NR XXXV'I/387/1 3
RADY MIASTA SOCHACZEW
z dnia25 paldziemika 2013 r.

w sprawie lilnvidacji w celu przeksztzlcenia samorz4dowego zakladu budietorwego Za|gdadruGosprodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w jednostkg bud'etowQ - l7-a,kJlad
Gospodarki Kemunalnej w Sochaczewieoraz nadania jej statutu
Napodstawflearl. 18 ust. 2pkt9lit.,,h" ustawy zdnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U, 2013.594), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,art.I6 ust. 1,3,5 i 7 ustawy
z dnia27 sierprua2009r.o finansachpublicznych ( tj. D2.U.2013.885.)oraz art.4 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarcekomunalnej (tj. D2.U.2011.45.23() Rada
Miejska w Soch.aczewieuchwala,co nastEpuje:
51. l. Z dnietn 31.12.2013r.likwiduje sig samorzqdowy zaklad budZetowy Gminy
Miastcr Sochaczew - Zaldad Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w celu jego
przeksztalcenia w jednostkg budZetow4 pod nazwiL Zaldad Gospodarki Komunalnej
w Sochaczewie.
2. CzynnoSpililwidacyjne obejmuj 4:
inwentaryzacji wszystkich aktyw6w i pasyw6w zgodnie z przepisami
1) przeprowadz:,enie
ustawy o rachunko'woSci,w tym ustalenie naleZnoScii zobowiqzan oruz stanu Slodk6w
obrotowych i maj4tl<utrwalego, znajdujqcegosig w u2l.tkowaniu przeksztilcanego r,aldadu
budzetowego,
z:godnie
2) zankniqcie rachunku bankowego i ksi4g rachunkowychprzeksrtalcanego zal<ladlu
z przepisamiustawy o rachunkowoSci.
3. Zakonczeniec'zynnoScilikwidacyjnych nastqpido dnia 31 grudnia20I3r.
bilansuzamkniEcianastqpiw terminie do dnia 3l marca2}I4r.
4. SporzEdz,onie
$2. 1. Prze\kszti*ceniesamorz4dowego zakJad:u budZetowego o kt6rym mowa w $1
w jednostkEbucfzetow4nastgpujez dniem I styczna2}I4r.
2. Z dnient I styczna 2014r. tworzy siE jednosl.kg budZetow4 pod nazwq ZakLad
GospodarkiKopuneLlnejw Sochaczewie, zwanEdalejj ednostk4bud2etow4.
$3. 1. Z dnierm I styczna 2014r. mienie ructLome i nieruchome znajdujtyce siQ
w uZytkowaniu (na stanie ewidencyjnym) likwidowanego samorz4dowego zakNadu
mieniem nowoutworzonejj ednostJkibudZetowej.
budzetowegostaje siLE
2. Z dniem L stycznia2}l4r. naleZnoScii zobowiqzaniaprzeksztalcanegosamorz4clowego
zakladubudzetowegoprzejmuje nowoutworzonaj ednostkabudzetowa.
$4. Praco'wnicy likwidowanego przez przeks:ztalcenie_ samorz4dowego zzal<lad.u
budzetowegoz dni,om I stycznia 20I4r. na podstawie art. 23' Kodeksu Pracy staj4 sig
pracownikami trrowoutworzonej jednostki budZetowej z zachowanrem dotychczar;owych
warunk6w zatrudnienia.
jednostka budzetowa jest nastEpc4prawnym likwidor,rranego
$5. 1. Norvoutril/orzona
zakladubudzetowego.
samor:z4dowegcf

2. NowouhaTsz6rna i

okeSlonychwustawieofi
$6. Utworzonej j

nadajesig
w Sochaczewie
$7. Wykonanieuchwaly
wszystkie lub niektore
$8. Uchwala wchodzi w

finansowqwe{tug zasad
bud2etowaprowadzigospodarkE
publicznych.
budZetowej pod nazwq ZakJad Gospodarki Kpmunaln,ej

uchwaty.
Nr I doniniejszej
w zalqcznku
o tresciokeSlonej
wierzasiE BurmistrzowiMiasta.Burmistrz moZepowierzyd
przezsiebielikwidatorowi.
i wskazanemu
z dniem podjEcia.

