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UCHWAŁA NR V/22/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 16 ust. 1, 3, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. 
z dnia 24 września 2009r., Nr 157, poz. 1240/ i art.6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 
/Dz. U. z 1997r., Nr9, poz. 43 z późn. zm./ Rada Miejska w Pińczowie uchwala , co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 marca 2011 roku likwiduje się zakład budżetowy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pińczowie 

2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. 

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 zakładu budżetowego, 

2) zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

4. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych określa się na dzień 31 marca 2011r. 

5. Sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego nastąpi w terminie do 3 miesięcy po likwidacji 
zakładu. 

§ 2. 1. Mienie po likwidowanym zakładzie budżetowym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przechodzi na 
rzecz Gminy Pińczów. 

2. Gmina Pińczów przekaże w/w mienie spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. 
z o.o. w Pińczowie: 

a) część hotelową położoną na udziale wynoszącym 3189/28783 w działce nr 26/11 obręb 12 o powierzchni 2,8783 
ha - umową dzierżawy 

b) pozostałe mienie – umową użyczenia 

§ 3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na dzień likwidacji , po uregulowaniu zobowiązań podlegają wpłacie na rachunek podstawowy Gminy 
Pińczów. 

§ 4. Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy na dotychczasowych miejscach pracy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

W obecnej formie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie może funkcjonować, bowiem stosownie do zmienionej 
ustawy o finansach publicznych nie może świadczyć usług hotelarskich, które nie mieszczą się w zakresie zadań 
własnych gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Pozostawienie zakładu bez części hotelowej 
uniemożliwia także jego funkcjonowanie bowiem dotacje przekraczałyby 50 % dochodów tego zakładu - co 
narusza art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zakłada się, że PGKiM będzie prowadzić gospodarkę 
finansową na mieniu po MOSiR w sposób bardziej racjonalny i stabilny, bowiem wynika to z istoty spółki, której 
w ciągu roku nie można zwiększać wcześniej ustalonego wynagrodzenia. Przy większym zakładzie będzie można 
bardziej elastycznie dysponować zasobami ludzkimi w różnych działalnościach spółki. 


