
UCHWAŁA NR XXI/147/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Tarnowie Opolskim celem wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym 

aportem do istniejącej gminnej spółki -  Parku Technologiczno – Innowacyjnego Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 573) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 30 września 2016 r. likwiduje się samorządowy zakład budżetowy działający pod 
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim.

2. Mienie zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwo) zostanie wniesione jednym aportem na 
pokrycie udziałów w kapitale istniejącej gminnej spółki -  Parku Technologiczno – Innowacyjnego Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyworach.

3. Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego powinny zostać zakończone w terminie do 
31 grudnia 2016 r. Czynności likwidacyjne obejmą przede wszystkim: uregulowanie spraw 
pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie 
ich do archiwum zakładowego Urzędu Gminy, inwentaryzację składników mienia zakładu budżetowego, 
wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich 
rejestrów i instytucji.

§ 2. 1. Spółka wskazana w § 1 ust. 2 wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością 
likwidowanego zakładu budżetowego oraz przejmie jego należności i zobowiązania.

2. Na spółkę wskazaną w § 1 ust. 2 przejdą posiadane przez zakład budżetowy zezwolenia oraz 
decyzje na prowadzoną działalność.

3. Spółka wskazana w § 1 ust. 2 zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez zakład budżetowy 
w zakresie gospodarki komunalnej określonej w statucie zakładu budżetowego związanej z realizacją 
zadań o charakterze własnym Gminy oraz zadań z zakresu użyteczności publicznej.

§ 3. 1. Spółka wskazana w § 1 ust. 2 przejmuje zobowiązania ze stosunków pracy zakładu 
budżetowego.

2. Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego stają się z dniem dokonania aportu jego mienia 
(przedsiębiorstwa) do spółki wskazanej w § 1 ust. 2, pracownikami tej spółki.

3. Zmiany organizacyjne w zakresie praw i obowiązków pracowniczych, o których mowa w niniejszej 
uchwale, stanowią przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. Wójt może powierzyć 
określone czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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