
Id: FGTRF-CUDWE-VDTDA-RADZN-ZHDPP. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR 272/LI/10
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie w celu 
przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie 

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. 87 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, ust. 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz § 68 i §69 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, 

zakładów budżetowych i gospodarstw pomocnicznych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 

organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2010 roku stawia się w stan likwidacji w celu przekształcenia w jednostkę 
budżetową zakład budżetowy pn. "Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie". 

2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie. 

3. Czynności likwidacyjne obejmują: 

1)przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym 
ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się 
w użytkowaniu zakładu budżetowego, 

2)zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

3)sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego. 

4. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych określa się na dzień 31 grudnia 2010 r. 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się zakład budżetowy pn. "Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie" 
w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową. 

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. "Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie". 

§ 4. Mienie likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji przejmuje jednostka 
budżetowa, o której mowa w §3 uchwały. 

§ 5. 1. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji 
przejmuje jednostka budżetowa. 

2. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji 
podlegają wpłacie na rachunek budżetu Gminy Miasta Gostynina. 

3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej. 

§ 6. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej zgodnie z art. 231 Kodeksu 
Pracy. 

§ 7. 1. Jednostka budżetowa pn. "Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie" prowadzi gospodarkę finansową 
według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Obsługę finansową, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust.3 pkt 2-6 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) zapewnia 
Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. 

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa statut. 

2. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie dostosowuje swój statut do wymogów niniejszej uchwały do dnia 
31 marca 2011 r. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jolanta Syska - Szymczak


