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Uchwała Nr X/60/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 18 sierpnia 2011 roku

: likwidacji zakładu budżetowego o nazrvie Zakład Usług Komunalnych
w Koniecpolu w celu jego przekszta|cenia w spó|kę z ograniczoną

odpowiedzialnością.

Na podstawie art.18 ust.z pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r,Nr 142 poz.1591 z późrl.zm.),art,6 ust.l,art.9 ust.I,art.22 ust,1 i art.23
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz.U, z201l r, Nr 45 poz.236) oraz

art.l6ust.1,3,5i7ustawyzdnia2'Isierpnia2009rofinansachpublicznych(Dz.U,z2009rNr
157, poz.I240 z póżn.znl,)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala co następuje :

§1

1.

Likwiduje się zakład budżetowy o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu,zwany
dalej " Zakładem ", celem jego przeksżałcenia wjednoosobową spółkę z organiczoną
odpowiedzialnościąktóĘ jedynym wspólnikiem będzie Miasto i Gmina Koniecpol.

2, Spółka powstńa z przeksńałcenia zakładu budżetowego,zwana dalej "SpółĘ",będzie
działaó pod nazwą ZŃładUsług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koniecpolu

.

3. Likwidacja zakładu ulega zakończeniu óo dnia26 września 2011 roku.

4, Zadania rcńizowane doĘchczas przez

ZakJad przejmuje z

ddemZ7 września 2011r nowo

utworzona Spółka.

5, W okesie likwidacii ( czyli

-

do ż6 wrześnja}}ll r) ZatJad:

realizuje dotychczasowe zadania
korzysta z rachunków bankowych Zakłaól

6. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie wedfug

stanu na dzieft 26.09.201| r. stają się z dniem

27 września2011 roku pracownikami Spółki.

7. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki,Miasto i Gmina Koniecpol może wnieśćwkłady
pieniężne i niepieniężne.
8.

Tlułem wkładu niepieniężnego,Miasto i Gmina Koniecpol wniesie składniki mienia Zakładu
po

jego likwidacji.

§2
Spółka powstała w wyniku przek sztńcęnia ZaMadu będzie kontynuowała jego działalność,

§3
Wszelkich ńezbędnych czynności zńązanych z utworzeniem Spółki dokona Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol. DoĘczy to w szczególności:
ustalenia treścii podpisania aktu założycielskiego Spółki
ustalenia wysokości kapitału zakładowego Spó'łki
powołania cźonków Rady Nńzorczsj pierwszej kadencji Spółki

-

§4
Wykonanie niniejszej uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

