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 UCHWAŁA XXVI/239/2008 
RADY   MIASTA   SANDOMIERZA 

 
Z dnia 29 października 2008r. 

 
W sprawie likwidacji zakładu budŜetowego 

 „Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu” 
 

W związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miasta Sandomierza” do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura             

i Środowisko, 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr  142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1996r.               
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r, nr 9, poz. 43 z późn. zm.) art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104                    
z późn. zm.), § 53 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006r. w sprawie 
gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjno-
prawną (Dz.U. nr 116 poz. 783 z późn. zm.).  

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§1 

Likwiduje się zakład budŜetowy „Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu” zwany dalej 

zakładem. 

§2 
Majątek nieruchomy tj. działkę nr 1346/9 połoŜoną przy ul. Przemysłowej, o powierzchni  

6,0176 ha, zabudowaną budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzącymi w skład obiektu 

„Zakład Oczyszczania  Ścieków w Sandomierzu”, oddany w trwały zarząd na jego rzecz, po 

wydaniu decyzji o jego wygaśnięciu, zostanie wniesiony jako przedsiębiorstwo w znaczeniu             

art. 55 Kodeksu Cywilnego,  do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                         

w Sandomierzu sp. z o. o. jako wkład na pokrycie aportu. 

§3 

Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2008r. 

Czynności likwidacyjne obejmą: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg 

rachunkowych i rachunków bankowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie 

ich do Urzędu Miasta w Sandomierzu, przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów                  

i pasywów zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzenie protokołów stanu majątku, 

wierzytelności, długów, uregulowanie wymaganych naleŜności, zgłoszenie likwidacji do 

odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z §2. 

 



 2 

§4 

NaleŜności i zobowiązania likwidowanego zakładu przejmie  Gmina Sandomierz 

§6 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

§7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


