UCHWAŁA NR XXV/196/08
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 15 października 2008 roku

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna 

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.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Stawia sie w stan likwidacji zakład budżetowy - Zakład Obsługi Komunalnej miasta Lipna, zwany dalej Zakładem.
§ 2. Mienie likwidowanego Zakładu przejmuje Gmina Miasta Lipna. Nieruchomości znajdujące się we władaniu Zakładu zostaną zagospodarowane lub zbyte na zasadach obowiązujących w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości. Z tym, że nieruchomości wykorzystywane przez Zakład dla celów gospodarki mieszkaniowej będą przekazane w użytkowanie nowotworzonemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie a nieruchomości wykorzystywane przez Zakład dla celów zaopatrzenia w ciepło mogą stanowić wkład niepieniężny do nowotworzonej spółki. Ruchomości Zakładu zostaną przekazane Urzędowi Miejskiemu lub innym jednostkom organizacyjnym Miasta według ich uzasadnionych potrzeb lub zbyte, w tym także na rzecz nowotworzonych podmiotów. O przeznaczeniu ruchomości zdecyduje Burmistrz Miasta.
§ 3. 1. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku stają się z dniem 1 stycznia 2009 roku odpowiednio pracownikami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie lub pracownikami spółki utworzonej z wykorzystaniem majątku Zakładu.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą pracowników, których stosunki pracy rozwiązują się z dniem 31 grudnia 2008 roku.
§ 4. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31.12.2008 r. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Miejskiego, przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z § 2.
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§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje Gmina Miasta Lipna - Urząd Miejski w Lipnie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. Burmistrz może powierzyć wszystkie lub niektóre czynności likwidacyjne wskazanemu przez siebie likwidatorowi.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

