
ZARZĄDZENIE NR 96/2016 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 
z dnia 18 października 2016r.  

 
 
w sprawie wyznaczenia likwidatora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu                           
i ustalenia zakresu jego obowiązków.  
 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                
(Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) –  

 
zarządza się, co następuje: 

 
 
 §1. Wyznacza się Panią Janinę Haweto – Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu do pełnienia funkcji likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu w wykonaniu uchwały Nr 297/2016 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia samorządowego 
zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację     
w celu utworzenia spółki prawa handlowego. 
  

§2. Zakres obowiązków likwidatora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
obejmuje: 

1) opracowanie harmonogramu likwidacji; 
2) sporządzenie planu finansowego likwidacji; 
3) zawiadomienie kontrahentów o likwidacji; 
4) zawiadomienie banków i innych instytucji o likwidacji; 
5) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku i protokolarne przekazanie mienia zakładu 

budżetowego: 
a) środków trwałych, wyposażenia i materiałów na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji według stanu na dzień zamknięcia likwidacji, 
b) należności i zobowiązań według stanu na dzień zamknięcia likwidacji, 
c) inwestycji rozpoczętych i środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

według stanu na dzień zamknięcia likwidacji; 
6) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia; 
7) zamknięcie ksiąg rachunkowych, rachunku bankowego oraz sporządzenie sprawozdań 

z wykonania budżetu; 
8) dokonanie czynności prawnych wynikających z Kodeksu Pracy wobec pracowników; 
9) przekazanie środków pieniężnych będących na rachunku na dzień zakończenia 

likwidacji na rachunek Gminy i Miasta Jastrowie; 
10) zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli w ramach posiadanych                            
środków; 

11) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania zakładu 
w likwidacji; 

12) dokonanie czynności prawo-organizacyjnych:  
13) uporządkowanie dokumentacji organizacyjno-finansowej, dokonanie spisu 

dokumentów i przekazanie do Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu; 



14) spisanie stanu liczników na dzień likwidacji (prąd, gaz, itp.) w obecności 
przedstawiciela dostawcy i uregulowanie należności; 

15) sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i statystycznej po 
zakończeniu działalności  likwidowanego zakładu budżetowego; 

16) składanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie okresowych sprawozdań                             
z przebiegu likwidacji; 

17) przygotowanie i przedłożenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie sprawozdania 
końcowego z likwidacji; 

18) wykonywanie innych niezbędnych czynności likwidacyjnych.  
 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu. 

   
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

                                                                                


