
Uchwała Nr XIII/82/2011 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 5 września 2011r.  
 
 
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie 
 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, art. 16 ust. 1,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze  zm./ oraz art.6 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej / Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz.236 / uchwala się, 
co następuje : 
 

§.1. 
Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2011 roku zakład budżetowy pod nazwą  Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie, zwany dalej Zakładem. 
 

§. 2. 
Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy, 
sprawowany za pośrednictwem odpowiedniej komórki Urzędu Gminy Nowy Korczyn, 
utworzonej w celu przejęcia zadań i majątku zarządzanego dotychczas przez Dyrektora  
Zakładu. 
 

§. 3. 
Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim : uregulowanie spraw pracowniczych 
zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie  ich 
do archiwum zakładowego Urzędu Gminy, sporządzenie protokołów stanu majątku, 
wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji 
do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku Wójtowi Gminy. 
 

§.4. 
Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje Gmina Nowy Korczyn. 
 

§. 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który może powierzyć określone 
czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom. 
 

§. 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 



UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 5 września 2011r. 
w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie 
 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia2009r. o finansach publicznych do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy likwidacja zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie został utworzony jako 
jednostka organizacyjna Gminy uchwałą Rady Gminy Nr XLI/139/93 z dnia10 listopada 1993 
roku. Zakład realizował szereg usług i zadań komunalnych, w tym : zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości 
i porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg gminnych, bieżące naprawy dróg 
gminnych, utrzymanie zieleni w miejscach publicznych. 

Likwidacja Zakładu i włączenie zadań realizowanych dotychczas przez tę jednostkę  
do zadań Gminy stworzy możliwość występowania do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku 
VAT jak również pomniejszy koszt zadań realizowanych dotychczas na rzecz Gminy 
o wartość tego podatku. 
                
 
 
 
 


