UCHWAŁA NR XXXIII/301/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Czerwieńsk oraz przekształcenia go w jednostkę budżetową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591-tekst jednolity z późn. zm.1) )
oraz art. 16 ust. 1, ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Likwiduje się zakład budżetowy - przedszkole w Czerwieńsku, które z dniam 01 stycznia
2011r. przekształca się w jednostkę budżetową.
§ 2. Aktywa i pasywa likwidowanego zakładu budżetowego przyjmuje utworzona jednostka
budżetowa, z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Środki pieniężne pozostające w kasie oraz na rachunku bankowym zakładu budżetowgo na
dzień 31 grudnia 2010 r. przekazuje się na rachunek podstawowy budżetu Gminy Czerwieńsk Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk.
§ 4. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego z dniem przekazania stają się
pracownikami utworzonej jednostki budżetowej.
§ 5. Z dniem 01 stycznia 2011r., dokonuje się zmiany w statucie przedszkola w Czerwieńsku,
poprzez zastąpienie w nim określenie "zakład budżetowy" określeniem "jednostka budżetowa".
§ 6. Likwidatora zakładu budżetowego wyznaczy oraz jego obowiązki określi Burmistrz
Czerwieńska.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na mocy przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, z dniem 31 grudnia 2010 r.
należy dokonać likwidacji zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż
określono w art. 14 w/wym ustawy. W związku z powyższym likwidacji ulegaja przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Czerwieńsk, gdyż działalność tej placówki nie mieści się
w katalogu zadań, które mogą być prowadzone przez zakład budżetowy. Likwidowane przedszkole
zostanie przekształcone w inną dozwoloną formę organizacyjno - prawną, jaką jest jednostka
budżetowa.
1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1217 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241., z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146.

Id: UILKD-KMIOQ-WUGIA-JHIRW-DGLGN. Podpisany

Strona 1

