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UCHWAŁA NR BRM.0007.00074.2011
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie w jednostkę 
budżetową 

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 157 poz 
1240 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 
września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r., Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r., Nr 45 poz. 236) 

Rada Miejska w Radlinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2011r. likwiduje się w celu przekształcenia w jednostkę budżetową Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Radlinie, działający w formie samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 2. 1. Likwidatorem samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie 
ustanawia się jego Dyrektora, a okres likwidacji wyznacza się od 10 listopada do 31 grudnia 2011r. 

2. W ramach czynności likwidacyjnych samorządowego zakładu budżetowego przeprowadza sie 
inwentaryzacje aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustala sie należności 
i zobowiązania oraz stan środków obrotowych i majątku trwałego według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. 

3. Dyrektor jednostki budżetowej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego 
samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 3. 1. Rachunki bankowe dotyczące działalności bieżącej oraz księgi rachunkowe samorządowego zakładu 
budżetowego zamyka się według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. 

2. Salda na dzień likwidacji rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, samorządowy zakład budżetowy 
odprowadza na rachunek bankowy Urzędu Miasta. 

§ 4. 1. Z dniem 1 stycznia 2012r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Radlinie. 

2. Z dniem 1 stycznia 2012r. środki pieniężne inne niż wymienione w § 3, należności i zobowiązania oraz 
mienie znajdujące się na stanie ewidencyjnym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych likwidowanego w celu 
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, przejmuje jednostka budżetowa wskazana w ust. 1. 

3. Przejęcie mienia następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

§ 5. Zakres działania oraz zasady funcjonowania jednostki budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Radlinie określi statut przyjęty odrębną uchwałą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


