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RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

la w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod
ą Gminny Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie.

Na podsta ie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. z. U. z 2013 r. , poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3,
ust. 4 pkt 2 ust
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r„ poz.
885 ze zm.) Rad Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§1.

Z dniem 9.0l.2016r. stawia się w stan likwidacji jednostkę organizacyjną Gminy
Opoczno ie posiadającą osobowości prawnej działającą w formie jednostki budżetowej
- Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie, powołaną uchwałą
Rady Miej kiej w Opocznie nr XXVI/102/01zdnia27 lutego 2001 roku.

§2.

Zakończen

§3.

Przeznacz nie mienia znajdującego się w wyposażeniu Gminnego Zespołu Obsługi
Placówek światowych w Opocznie określi odrębna uchwała.

§4.

Z dniem zakończenia likwidacji, należności i zobowiązania Gminnego Zespołu
Placówek światowych w Opocznie przejmie Urząd Miejski w Opocznie.

§5.

Wykonani

uchwały powierza się

§6.

Uchwała

chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Łódzkiego.

Urzędo

e likwidacji nastąpi do dnia 30.04.2016r.

Burmistrzowi Opoczna.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołąkiewicz

UZASADNIENIE

Uchwała została podjęta

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z ia 8 marca
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.), który st
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
ajątkowych
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia,
lik idacji
i
reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organiza jnych oraz
wyposażania ich w majątek.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach ublicznych
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska posiada kompetencje d likwidacji
gminnej jednostki budżetowej jaką jest Gminny Zespół Obsługi Placówek Oś 'atowych w
Opocznie.
Likwidując jednostkę budżetową, organ stanowiący gminy, określa p eznaczenie
mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. Należności i zobowiązania li widowanej
jednostki przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji. W przypadku jedno tki
likwidowanej Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w/w przej uje Urząd
Miejski w Opocznie.
W związku z tym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytoria!
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyj ych gminy
Opoczno zamierza powołać jednostkę budżetową od nazwą Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.
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