Uchwała Nr XLIII/236/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h”ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) w związku
z art. 87 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz
art.16 ust. 1, 3, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),§ 68 i § 69 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w
inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 ze zm.) Rada Miejska w
Głuszycy u c h w a l a, co następuje:

§ 1.1. Z dniem 01 października 2010r stawia się w stan likwidacji w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową zakład budżetowy pn. „Przedszkole nr 1 w Głuszycy”
2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Głuszycy.
3. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami
o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków
obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego,
2) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.
4. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych określa się na dzień
31 grudnia 2010 r.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się zakład budżetowy pn. Przedszkole nr 1
w Głuszycy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową .
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2010 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. „Przedszkole
Samorządowe w Głuszycy”
§ 4. Mienie likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji
przejmuje jednostka budżetowa, o której mowa w § 3 uchwały.
§ 5.1. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu
na dzień likwidacji przejmuje jednostka budżetowa.
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym zakładu budżetowego według
stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie : dotacja na rachunek wydatków gminy a środki
własne na dochody gminy.
3. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia
jednostki budżetowej.
§ 6. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej
zgodnie z art. 231Kodeksu Pracy.

§ 7. Jednostka budżetowa pn. „Przedszkole Samorządowe w Głuszycy” prowadzi
gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 8. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa
statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/236/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

Przedszkole Nr 1 w Głuszycy prowadzone jest jako zakład budżetowy.
O dnia 1 stycznia 2011r przedszkola, szkoły, placówki publiczne zakładane i prowadzone
przez jednostki samorządu terytorialnego mogą być tylko jednostkami budżetowymi.
Tak wynika ze zmian, które nastąpiły wskutek ustawy wprowadzającej ustawę o finansach
publicznych. Znowelizowała ona m. in. art.79 ustawy o systemie oświaty.
Likwidacja zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu gminy.

