
Zarządzenie Nr  5/14
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia  26 lutego 2014r.

w sprawie powołania likwidatora jednostki  budżetowej o nazwie Komunalny Zakład 
Obsługi Mieszkańców we Wleniu.

Na  podstawie  art.  30  ust.1  i   ust.2  pkt  3  i  5   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z  2013 r. poz. 574 ze zm) , w związku z Uchwałą Rady 
Miasta i Gminy Wleń Nr 202/XXXVI/14 z dnia  24 lutego 2014r.  zarządzam, co następuje

§ 1

Z  dniem 1  marca  2014r.   powołuję   Panią   Urszulę  Ziemianowicz  –  Główną  Księgową 
Komunalnego  Zakładu  Obsługi  Mieszkańców  we  Wleniu  na   Likwidatora  Komunalnego 
Zakładu Obsługi Mieszkańców we Wleniu.

§ 2

Zobowiązuje  się  Likwidatora do opracowania w terminie  14 dni  od dnia  objęcia  funkcji, 
harmonogramu likwidacji  Komunalnego Zakładu Obsługi  Mieszkańców i  przedłożenie go 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 3

Zadaniem  likwidatora  jest  przeprowadzenie  likwidacji  Komunalnego  Zakładu  Obsługi 
Mieszkańców we Wleniu i zakończenie jego bytu prawnego, a w szczególności:

1. sporządzenie planu finansowego likwidacji( określenie kosztu likwidacji),
2. zawiadomienie kontrahentów KZOM o likwidacji zakładu,
3. powiadomienie o likwidacji instytucji współpracujących z Zakładem w tym:

• Państwowej Inspekcji Pracy,
• Powiatowego Urzędu Pracy,
• Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
• a także innych, jeżeli przepisy prawa lub potrzeby faktyczne tego wymagają.

4. sporządzenie inwentaryzacji majątku,
5. sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji,
6. sporządzenie  wszystkich  sprawozdań  finansowych  i  statystycznych  na  dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych,
7. zakończenie spraw prowadzonych przez jednostkę, które mogą być zakończone,
8. uporządkowanie dokumentacji wg obowiązujących przepisów oraz jej archiwizacja, 
9. przekazanie dokumentacji dotyczącej administracji domów mieszkalnych,
10. zamknięcie  wszystkich  rachunków  bankowych  z  dniem  30  czerwca  2014r.

  i przekazanie niewykorzystanych środków  na rachunek Gminy Wleń,
11. wykreślenie Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców z właściwych rejestrów,  

w tym z: 
• ewidencji i identyfikacji podatkowej podatników i płatników NIP
• rejestru  płatników  składek ZUS
• Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON

12. uregulowanie stosunków pracy z pozostałymi pracownikami,
13. sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji,
14. inne czynności związane z procesem likwidacji .



§ 4

Zakończenie przez Likwidatora wszystkich czynności związanych z likwidacją Komunalnego 
Zakładu Obsługi Mieszkańców powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 6

Zarządzenie wchodzi  życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 r.
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/-/
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