UCHWAŁA NR 130/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej – zakładu
budżetowego pod nazwą „Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie”
w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością
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.), art. 6
ust. 1 oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 6 i
7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Likwiduje się jednostkę organizacyjną gminy działającą w formie zakładu
budżetowego pod nazwą „Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie” (zwaną
dalej „jednostką”), w celu przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy Miasta Gostynina (zwaną dalej
„spółką”).
§2
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia jednostki, wstąpi we wszystkie
prawa i obowiązki związane z działalnością jednostki, polegające
na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
obejmujących sprawy eksploatacji urządzeń komunalnych przeznaczonych
do gromadzenia odpadów, odbioru odpadów stałych od właścicieli
nieruchomości, ich transportem na wysypisko oraz wykonywaniem innych
prac porządkowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.
2.

Wszelkie
spółka.

należności i zobowiązania likwidowanej

jednostki przejmie

3. Składniki mienia jednostki staną się majątkiem spółki.
4.

Pracownicy jednostki – za ich zgodą – staną się pracownikami spółki
w trybie określonym w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

§3
1. Jednostkę stawia się w stan likwidacji. Likwidacja jednostki zostanie
zakończona w dniu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców.
2. Dniem przekształcenia jednostki będzie dzień wpisania spółki do rejestru,
o którym mowa w ust. 1.
§4
Na likwidatora prowadzącego postępowanie likwidacyjne wyznacza się Pana
Bolesława Justyńskiego – kierownika jednostki.
§5
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia jednostki działać będzie pod
firmą „Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2.

Kapitał zakładowy spółki w chwili zawiązania stanowić będą składniki
mienia jednostki, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały, wymienione
w załączniku do uchwały, o wartości wskazanej w tym załączniku.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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