
projekt 
UCHWAŁA NR IV/     /2014 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  
 

z dnia 29 grudnia 2014 r.  
 

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

  

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; Dz.U. z 2014 r. 
poz. 379, poz.1072), art. 9 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 939, poz. 1646; 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911), Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy -  Zakład Mienia Komunalnego zwany 

dalej „Zakładem” w celu przekształcenia go w jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

2.  Spółka powstała z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, zwana dalej 

„Spółką” będzie działać pod nazwą - Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku. 

3.   Wszystkie Udziały w kapitale zakładowym obejmie Gmina Głogówek. 

4.  Dniem likwidacji Zakładu i utworzenia Spółki jest dzień wpisania Spółki do 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 
§ 2. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie jego prawa 

i obowiązki związane z jego działalnością. 

2.  Spółka przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu. 

3. Składniki mienia przekształconego Zakładu stają się majątkiem Spółki i stanowią 

pokrycie jej kapitału zakładowego. 

 
§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

       2. Burmistrz może powierzyć wykonywanie wszystkich lub niektórych czynności 

związanych z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego wyznaczonemu przez siebie 

likwidatorowi. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku 

 
Mieczysław Hołówko 

 


