Uchwała Nr XVIII/144/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa
w Karczewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, ust 6 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31.03.2012r. likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą Miejska Hala
Sportowa w Karczewie.
2. Na likwidatora wyznacza się p. Krzysztofa Szczegielniaka .
3. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o
rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku
trwałego znajdującego się w użytkowaniu jednostki budżetowej,
2) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych określa się na dzień 31.03.2012 roku.
5. Sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej nastąpi w terminie do 14 dni po
likwidacji jednostki.
§ 2. 1. Mienie po zlikwidowanej jednostce budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w
Karczewie przechodzi na rzecz Gminy Karczew.
2. Gmina Karczew przekaże w/w mienie nowo utworzonej jednostce organizacyjnej –
samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Karczewie na podstawie protokołu przekazania.
§ 3. Środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym jednostki budżetowej pod nazwą
Miejska Hala Sportowa w Karczewie na dzień likwidacji, po uregulowaniu zobowiązań, podlegają
wpłacie na rachunek bankowy Gminy Karczew.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady należy tworzenie i
likwidowanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek. Likwidując
jednostkę budżetową organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej
jednostki. Gmina Karczew mając na uwadze utworzenie samorządowego zakładu budżetowego pod
nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie przekaże na jego rzecz mienie Miejskiej
Hali Sportowej.
Pomimo prawnej likwidacji Miejskiej Hali Sportowej jako pracodawcy, jej zorganizowane mienie
będzie wykorzystane w celu kontynuowania dotychczasowej działalności w ramach nowej struktury
organizacyjnej tj. samorządowego zakładu budżetowego, co stanowi przejście zakładu pracy oraz
skutki w sferze stosunków pracy określone w art. 23[1] § 1 Kodeksu pracy.
Gmina Karczew likwidując Miejską Halę Sportową a zarazem tworząc Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji będzie miała większy wpływ na poprawę jakości oferty w zakresie kultury fizycznej,
sportu i turystyki.

