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UCHWAŁA NR XLI/194/13
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawnie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach w celu przekształcenia
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r.
Nr 45 poz. 236), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1. Likwiduje się z dniem 20 grudnia 2013 r. komunalny zakład budżetowy pod nazwą „Zakład
Gospodarki Komunalnej w Dwikozach”, dalej zwany „Zakładem” w celu przekształcenia go w jednoosobową
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Dwikozy pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dwikozach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”, która kontynuować będzie
działalność Zakładu w zakresie prowadzenia komunalnej działalności gospodarczej mającej na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Szczegółowy zakres działalności zostanie określony w Akcie Założycielskim Spółki.
§ 2. 1. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wniesiony zostanie wkład w postaci mienia Zakładu
według stanu na dzień likwidacji Zakładu, obejmujący w szczególności nieruchomości gminne, z których
korzysta Zakład w ramach swojej działalności. Niepodzielna nadwyżka wartości mienia Zakładu wnoszonego
na pokrycie kapitału zakładowego nad wartością kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał
zapasowy.
2. Gmina może wnieść do Spółki również inne wkłady nie pieniężne i pieniężne.
§ 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
związane z działalnością Zakładu w szczególności wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami
Zakładu.
§ 4. Wykonanie uchwały, w tym przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z przekształceniem
Zakładu i utworzeniem Spółki powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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