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RADY MIASTA SOCHACZEW

z dnia25 paldziemika 2013 r.

w sprawie lilnvidacji w celu przeksztzlcenia samorz4dowego zakladu budietorwego -

Za|gdadru Gosprodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie w jednostkg bud'etowQ - l7-a,kJlad

Gospodarki Kemunalnej w Sochaczewie oraz nadania jej statutu

Napodstawfle arl. 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 finansach publicznych ( tj. D2.U.2013.885.) oraz art.4 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tj. D2.U.2011.45.23() Rada

Miejska w Soch.aczewie uchwala, 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. CzynnoSpi lilwidacyjne obej muj 4:
1) przeprowadz:,enie inwentaryzacji wszystkich aktyw6w i pasyw6w zgodnie z przepisami

ustawy o rachunko'woSci, w tym ustalenie naleZnoSci i zobowiqzan oruz stanu Slodk6w
obrotowych i maj4tl<u trwalego, znajdujqcego sig w u2l.tkowaniu przeksztilcanego r,aldadu
budzetowego,
2) zankniqcie rachunku bankowego i ksi4g rachunkowychprzeksrtalcanego zal<ladlu z:godnie
z przepisami ustawy o rachunkowoSci.

3. Zakonczenie c'zynnoSci likwidacyjnych nastqpi do dnia 31 grudnia 20I3r.
4. SporzEdz,onie bilansu zamkniEcia nastqpi w terminie do dnia 3l marca2}I4r.

$2. 1. Prze\kszti*cenie samorz4dowego zakJad:u budZetowego o kt6rym mowa w $1
w jednostkE bucfzetow4 nastgpuje z dniem I styczna2}I4r.

2. Z dnient I styczna 2014r. tworzy siE jednosl.kg budZetow4 pod nazwq ZakLad
Gospodarki KopuneLlnej w Sochac zewie, zwanEdalej j ednostk4 bud2etow4.

$3. 1. Z dnierm I styczna 2014r. mienie ructLome i nieruchome znajdujtyce siQ
w uZytkowaniu (na stanie ewidencyjnym) likwidowanego samorz4dowego zakNadu
budzetowego staj e siLE mieniem nowoutworzonej j ednostJki budZetowej.

2. Z dniem L stycznia2}l4r. naleZnoSci i zobowiqzania przeksztalcanego samorz4clowego
zakladu budzetowego przejmuj e nowoutworzona j ednostka budzetowa.

$4. Praco'wnicy likwidowanego przez przeks:ztalcenie _ samorz4dowego zzal<lad.u
budzetowego z dni,om I stycznia 20I4r. na podstawie art. 23' Kodeksu Pracy staj4 sig
pracownikami trrowoutworzonej jednostki budZetowej z zachowanrem dotychczar;owych
warunk6w zatrudnienia.

$5. 1. Norvoutril/orzona jednostka budzetowa
samor:z4dowegcf zakladu budzetowego.

jest nastEpc4 prawnym likwidor,rranego



2. NowouhaTsz6rna i
okeSlonychwustawieofi

$6. Utworzonej j
w Sochaczewie nadaje sig

bud2etowa prowadzi gospodarkE
publicznych.

budZetowej pod nazwq ZakJad
o tresci okeSlonej w zalqcznku Nr

finansowq we{tug zasad

Gospodarki Kpmunaln,ej
I do niniejszej uchwaty.

$7. Wykonanie uchwaly wierza siE Burmistrzowi Miasta. Burmistrz moZe powierzyd
i wskazanemu przez siebie likwidatorowi.wszystkie lub niektore

$8. Uchwala wchodzi w z dniem podjEcia.


