Projekt
z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVI/292/2017 z dnia 25 września 2017r. 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
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 22 i art.23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 16 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W paragrafie 3 uchwały nr XLVI/292/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 25 września 2017r.
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością dodaje się ust. 4 i ust.5 o treści:
“4.Bilans zamknięcia zakłądu budżetowego Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju jest bilansem
otwarcia Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lądku-Zdroju.
5. Pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego środki pieniężne na rachunkach bankowych, należności
i zobowiązania oraz środki na funduszu świadczeń socjalnych będą przekazane na kapitał rezerwowy lub
zapasowy Lądeckich Usług Komunalnych sp. z o.o.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Jan Zawadzki
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy
o finansach publicznych należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego
w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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