
ZARZĄDZENIE NR 236/2010
Burmistrza Żelechowa 

z dnia  15 września 2010r.

w sprawie likwidacji Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego z siedzibą w                  
                 Żelechowie.

              Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz. 1241 z późn. 
zm.) oraz art. 30 ust. 1 w zw. z art.  33 ust.  3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się gospodarstwo pomocnicze działające pod nazwą „Wielobranżowe   
   Gospodarstwo Pomocnicze” z siedzibą w Żelechowie powołane Uchwałą Rady Miejskiej w 
    Żelechowie Nr XXVII/163/96 z dnia 30 sierpnia 1996 roku, zwane dalej „gospodarstwem  
      pomocniczym”.
2. Termin otwarcia likwidacji gospodarstwa pomocniczego wyznacza się na dzień                            
     1 października  2010r.
3. Termin zakończenia likwidacji gospodarstwa, zwany dalej „dniem likwidacji”, wyznacza 
    się na dzień 31 grudnia 2010r.

§ 2

Do dnia likwidacji gospodarstwo prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone 
w  Statucie  Wielobranżowego  Gospodarstwa  Pomocniczego  przyjętego  Uchwałą  Nr 
XXXVII/249/97 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 1997 roku.

§ 3

Składniki  majątkowe,  należności  i  zobowiązania  zlikwidowanego  gospodarstwa  pomocniczego 
przejmie  z  dniem  likwidacji  Urząd  Miejski  w  Żelechowie.  Przejęcie  następuje  na  podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

Czynności  związane  z  likwidacją  gospodarstwa  pomocniczego  przeprowadza  Kierownik 
gospodarstwa pomocniczego lub, w jego zastępstwie, inna wyznaczona osoba.

§ 5

1. Kierownik gospodarstwa pomocniczego jest obowiązany do przedłożenia Burmistrzowi 
    Żelechowa, celem zatwierdzenia, harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie do           
   30 września 2010 r.
2. Kierownik gospodarstwa pomocniczego prowadzi jego bieżące sprawy oraz podejmuje 
    wszelkie konieczne czynności służące do przeprowadzenia likwidacji gospodarstwa 
   pomocniczego zgodnie z harmonogramem, a w szczególności:

1) przeprowadza  inwentaryzację  wszystkich  aktywów  i  pasywów,  zgodnie  z 
przepisami  o  rachunkowości,  w  tym ustala  należności  i  zobowiązania  na 
dzień  likwidacji,  a  także  stan  środków  obrotowych  i  majątku  trwałego 
gospodarstwa pomocniczego; 

2) sporządza dokumentację niezbędną do protokolarnego przejęcia składników 
majątkowych,  należności  i  zobowiązań gospodarstwa pomocniczego przez 
Urząd Miejski w Żelechowie, a następnie protokolarnie przekazuje Urzędowi 



Miejskiemu w Żelechowie składniki majątkowe, należności i zobowiązania 
pozostałe po likwidacji gospodarstwa pomocniczego;

3) sporządza  wykaz  umów  cywilnoprawnych  wiążących  gospodarstwo 
pomocnicze, a także informuje strony tych umów o likwidacji gospodarstwa 
pomocniczego oraz przejęciu praw i zobowiązań z tych umów przez Urząd 
Miejski w Żelechowie;

4) sporządza  wykaz  pracowników  gospodarstwa  pomocniczego  oraz  osób 
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia;

5) zamyka  rachunek  bankowy  gospodarstwa  pomocniczego  i  jego  księgi 
rachunkowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości; 

6) dokonuje  czynności  związanych  z  wykreśleniem  gospodarstwa 
pomocniczego z właściwych zbiorów ewidencyjnych i rejestrów;  

7) sporządza  bilans  na  dzień  zakończenia  likwidacji  gospodarstwa 
pomocniczego. 

3. Koszty związane z likwidacją gospodarstwa pomocniczego Kierownik pokrywa z przychodów 
własnych gospodarstwa pomocniczego uzyskanych do dnia likwidacji.

§ 6

Do  stosunków  pracy  pracowników  likwidowanego  gospodarstwa  pomocniczego  stosuje  się 
przepisy art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.  1241  z  późn.  zm.),  przy  czym 
pracownikom likwidowanego gospodarstwa  pomocniczego  najpóźniej  z dniem 30 listopada 2010 
r. mogą być zaproponowane nowe warunki płacy lub płacy.
 

§ 7

Nadzór  nad likwidacją gospodarstwa pomocniczego sprawuje Burmistrz Żelechowa.
 

§ 8

Z dniem 31 grudnia 2010r. traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XXVII/163/96 z 
dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego, o którym mowa w § 
1 ust. 1.

§ 9

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  gospodarstwa  pomocniczego  oraz 
kierownikom komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miejskiego  w Żelechowie  odpowiedzialnym za 
przejęcie  majątku,  jego  ewidencję  oraz  załatwienie  spraw  kadrowych  i  archiwizowanie 
dokumentów likwidowanego gospodarstwa pomocniczego. 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
                        (-)
   Mirosława Miszkurka


