Uchwała Nr XXII/170/16
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w

sprawie

likwidacji

i

przekształcenia

Zakładu

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej w Śmiglu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” i „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6 ust. 1 i art. 22 i 23 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze
zmianami) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Śmigla uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Likwiduje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu (zwany dalej
Zakładem)

w

celu

przekształcenia

w

jednoosobową

spółkę

z

ograniczoną

odpowiedzialnością.
2. Spółka powstaje w celu zapewnienia wykonywania usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym i realizacji zadań własnych Gminy Śmigiel w zakresie spraw:
 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
 gospodarki nieruchomościami,
 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 utrzymania czystości i porządku,
 zieleni gminnej i zadrzewień,
 targowisk i hal targowych,
 zaopatrzenia w energię cieplną,
 lokalnego transportu zbiorowego,
 turystyki.
3. Dniem przekształcenia jest dzień rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Z dniem przekształcenia Zakładu nastąpi jego likwidacja.
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§ 2.
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa
i obowiązki związane z jego działalnością.
2. Należności i zobowiązania Zakładu przejmuje utworzona spółka.
3. Składniki mienia przekształcanego Zakładu stają się majątkiem spółki.
4. Prawo trwałego zarządu nieruchomościami przysługujące Zakładowi w chwili
przekształcenia staje się prawem użytkowania wieczystego spółki.
5. Pracownicy Zakładu stają się pracownikami spółki.
§ 3.
Wszelkich czynności związanych z likwidacją i przekształceniem Zakładu dokona Burmistrz
Śmigla.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski
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