
UCHWAŁA NR XXXIII/242/09
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 22 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458)  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, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587,  Nr 115, poz.791,  Nr 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. nr 19 poz. 100) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Rady Miejskiej w Lipnie NR XXV/196/08 z dnia 15 października 2008r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie NR XXVI/201/08 z dnia 19 listopada 2008 r., wprowadza się następujące zmiany: 

	§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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 ewentualnie zorganizowana część przedsiębiorstwa wyodrębniona dla celów zaopatrzenia w ciepło może stanowić wkład niepieniężny do 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 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie według stanu na dzień 31 grudnia  2009 roku stają się z dniem 1 stycznia 2010 roku odpowiednio pracownikami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie lub pracownikami spółki utworzonej z wykorzystaniem majątku Zakładu ewentualnie spółki do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą pracowników, których stosunki pracy rozwiązują się z dniem 31 grudnia 2009 roku.”


3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31.12.2009 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.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                             



