
UCHWAŁA Nr XV/138/11 
Rady Miejskiej w Trzebnicy  

z dnia 31 października 2011 roku 
 

w sprawie: restrukturyzacji „Zakładu Gospodarki Kom unalnej”                           
w Trzebnicy poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą: „Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej” oraz przekształcenie „Zakładu Gospodarki 
Komunalnej” w Trzebnicy  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
firm ą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) i art. 11, art. 12 ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 1, ust. 5 i ust. 7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy  z  
dnia 20 grudnia  1996 r. o  gospodarce  komunalnej  (Dz.  U z 1997 r., Nr  9, z 
późniejszymi  zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Dokonuje   się   restrukturyzacji   zakładu   budżetowego   działającego   pod   
nazwą   „Zakład Gospodarki  Komunalnej” w Trzebnicy w sposób i na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą. 

 
§ 2 

1. Likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą: „Zakład Gospodarki 
Komunalnej”  w Trzebnicy w celu zrealizowania przekształcenia określonego 
w § 3 i § 4 niniejszej uchwały. 

2. Datę likwidacji zakładu budżetowego, o którym mowa w ust. 1, ustala się na 
dzień 31 grudnia 2011 r. i w tym terminie winny zakończyć się czynności 
likwidacyjne.   

 
§ 3 

W celu wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem komunalnym 
zasobem lokalowym Gminy Trzebnica z dniem 01 stycznia 2012 r.: 
1) tworzy  się  jednostkę  budżetową  pod  nazwą: „Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej” w Trzebnicy, która przejmuje zadania realizowane 
dotychczas przez „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy w zakresie 
dotyczącym zarządzania i gospodarowania zasobem lokalowym Gminy 
Trzebnica; 

2) przekazuje  się  jednostce  budżetowej  mienie,  w  tym  środki  trwałe,  
będące dotychczas  w  posiadaniu  „Zakładu  Gospodarki  Komunalnej” w 
Trzebnicy w postaci wyposażenia  biurowego,  sprzętu  komputerowego  i 
oprogramowania  oraz innych środków trwałych służących  obsłudze 
komunalnego zasobu lokalowego; 

3) jednostka budżetowa przejmuje należności i zobowiązania „Zakładu 
Gospodarki Komunalnej” związane z zarządzaniem i gospodarowaniem 



zasobem lokalowym Gminy Trzebnica według stanu na dzień 31 grudnia 
2011 r.; 

4)  nadaje się jednostce budżetowej Statut w brzmieniu jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

1. W celu wykonywania po dniu 01 stycznia 2012 roku zadań związanych z 
gospodarką komunalną, za wyjątkiem zadań przekazanych zgodnie z  treścią 
§ 3 niniejszej uchwały jednostce budżetowej pod nazwą: „Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej” w Trzebnicy, tworzy się, na bazie składników mienia 
zlikwidowanego zakładu budżetowego „Zakładu Gospodarki Komunalnej”               
w Trzebnicy, za wyjątkiem składników przekazanych jednostce budżetowej 
zgodnie z treścią § 3 pkt 2) niniejszej uchwały, jednoosobową spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, w której 
Gmina Trzebnica obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki.  

2. Szczegółowy przedmiot działalności, organizację wewnętrzną oraz zasady 
funkcjonowania Spółki pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością określi Burmistrz Gminy Trzebnica w akcie 
założycielskim. 

3. Spółka, o której mowa w ust. 1 wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki 
związane z działalnością zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą 
„Zakład Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy z uwzględnieniem treści § 3 
pkt 3) niniejszej uchwały.  
 

 
§ 5 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica, przy 
czym czynności likwidacyjne Burmistrz może powierzyć Dyrektorowi „Zakładu 
Gospodarki Komunalnej” w Trzebnicy.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 
 
 
 
 
 


