
UCHWAŁA NR XXXIV/224/16 
RADY MIEJSKIEJ W Koniecpolu 

 
z dnia 01 grudnia 2016 roku 

 
w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Koniecpolu  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. poz. 
885 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Koniecpolu  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Stawia się w stan likwidacji jednostkę organizacyjną Gminy Koniecpol, działającą w formie 
jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Koniecpolu, 
zwany dalej "ZEAS"   
2. Osobę likwidatora oraz szczegółowy zakres czynności likwidacyjnych wyznaczy Burmistrz 
Miasta i Gminy Koniecpol  w drodze zarządzenia. 
3. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności: 
a) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości, w tym ustalanie należności i zobowiązań oraz stanu środków 
obrotowych i majątku znajdującego się w użytkowaniu jednostki budżetowej ZEAS; 
b) uregulowanie spraw pracowniczych; 
c) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy  
o rachunkowości; 
d) sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej; 
e) zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego 
Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol;  
f) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. 
 

 
§ 2 

 
Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2016 r. 
 

§ 3 
 

1. Mienie ruchome znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej jednostki budżetowej gminy 
oraz jej należności i zobowiązania według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje 
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol.  
2. Zadania wykonywane dotychczas przez jednostkę budżetową ZEAS przejmuje do 
wykonania Urząd Miasta i Gminy Koniecpol.  

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 


