
UCHWAŁA NR XL/288/2022 
RADY GMINY ZŁOTA

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 
2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r.poz. 1634 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U z 2021 r., poz. 679 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zlikwidować z dniem 31 grudnia 2022 r. zakład budżetowy -Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Złotej, zwany dalej Zakładem.

§ 2. Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy Złota i zostanie 
zagospodarowany na zasadach obowiązujących gospodarowanie mieniem gminnym.

§ 3. 1. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład przejmuje do wykonania Urząd Gminy w Złotej.

2. D o wykonywania tych zadań posłuży w szczególności majątek, o którym mowa w § 2.

§ 4. Pracownicy Zakładu stają się z dniem likwidacji, na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r.poz. 1510 z późn. zm.), pracownikami Urzędu Gminy w Złotej .

§ 5. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2022 r. Do tego dnia muszą zostać 
zakończone czynności likwidacyjne obejmujące przede wszystkim:

1. uregulowanie spraw pracowniczych,

2. zamknięcie ksiąg rachunkowych,

3. przekazanie akt i dokumentów do Urzędu Gminy,

4. sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów,

5. uregulowanie wymaganych należności,

6. zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji,

7. przekazanie majątku Wójtowi Gminy Złota

§ 6. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu 
przejmuje Gmina Złota.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Wójt może powierzyć określone czynności 
likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RA GMINY

Aaam Wypych
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UZASADNIENIE

Stosowanie do treści ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i gospodarce 

komunalnej do wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie i likwidacja zakładów i innych 

gminnych jednostek organizacyjnych. Podejmując decyzje o likwidacji zakładu budżetowego rada 

gminy określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu, a także 

podejmuje decyzję o przejęciu jego należności i zobowiązań przez organ, który podjął decyzję o 

likwidacji. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej działa w formie zakładu 

budżetowego. Nie posiada osobowości prawnej. SZGK realizuje wiele zadań własnych gminy w 

tym zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę prowadzi 2 oczyszczalnie ścieków realizuje zadania 

nadane jej na mocy stosownego statutu. Co raz większe koszty utrzymania zakładu spowodowały 

to ,że Zakład ten stanął na granicy opłacalności. Zakład przejmuje do wykonania Urząd Gminy w 

Złotej w formie stosownego Referatu. Co roku następowała na mocy Uchwały Rady Gminy 

dopłata do Im3 wody i ścieków niestety opłacalność w tej formie działania wyczerpała się i 

podjęcie stosownej uchwały stało się zasadne.
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