
 

Zarządzenie Nr 69 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 02 listopada 2010r. 

 

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Drezdenku Centrum Integracji 

Społecznej w Drezdenku 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 4. ust. pkt 1) ust.2 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o 

zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 1020) oraz art. 71.1. 

rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy 

przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006r. Nr 116 poz. 783 z późn. zm.) 

 

zarządzam , co następuje 

 

§ 1  

1. Likwiduję gospodarstwo pomocnicze pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku” z siedzibą w 

Drezdenku, ul. Marszałkowska 18 zwane dalej „Gospodarstwem” 

2. Dniem rozpoczęcia likwidacji Gospodarstwa jest 02 listopada 2010r. 

3. Dniem zakończenia likwidacji Gospodarstwa jest 31 grudnia 2010r.  

 

§ 2.1. Na likwidatora Gospodarstwa wyznacza się kierownika Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , 

który otrzymuje wynagrodzenie zgodnie zawartą umową o pracę. 

2. Likwidator jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Drezdenka harmonogramu czynności 

likwidacyjnych, nie później niż 5 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji, celem zatwierdzenia. 

3. Do prac likwidacyjnych wyznaczeni zostaną pracownicy Gospodarstwa oraz pracownik Urzędu Miejskiego w 

Drezdenku Pani Izabela Sobota. 

4. Zadania i obowiązki likwidatora określone zostały w załączniku do zarządzenia. 

5. W okresie likwidacji Gospodarstwo działa pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej” z dodaniem „w 

likwidacji”. 

 

§ 3 

Do dnia likwidacji Gospodarstwo prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania zgodnie z 

zarządzeniem Burmistrza Nr 30/05 z dnia 20 kwietnia w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w 

Drezdenku. 

 

§ 4 1. Składniki majątkowe będące w użytkowaniu Gospodarstwa zostaną przekazane organowi 

założycielskiemu. 

2. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo 

odbiorczego. 

 

§ 5 Z dniem likwidacji Gospodarstwa tracą moc zarządzenia: 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko Nr 30/05 z dnia 20 kwietnia w sprawie utworzenia Centrum 

Integracji Społecznej w Drezdenku , 

2. Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko Kierownika Urzędu z dnia 01 czerwca 2005r. w sprawie 

Wyznaczenia kierownika Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku. 

 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 69 Burmistrza Drezdenka 

 

Do zadań i obowiązków likwidatora Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku należy między innymi: 

 

1. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu likwidacji. 

2. Powiadomienie o otwarciu likwidacji Urzędu Skarbowego,. 

3. Ogłoszenie otwarcia likwidacji i wezwanie ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia roszczeń. 

4. Sporządzenie inwentaryzacji majątku. 

5. Wycena umorzonego majątku. 

6. Sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji. 

7. Sporządzenie planu finansowego likwidacji (określenie kosztu likwidacji). 

8. Zakończenie spraw prowadzonych przez gospodarstwo. 

9. Uregulowanie sytuacji prawnej składników majątkowych gospodarstwa. 

10. Uregulowanie stosunków pracy z pracownikami. 

11. Archiwizacja dokumentacji likwidowanego gospodarstwa. 

12. Sprawozdanie z przebiegu postępowania likwidacyjnego. 

13. Wykreślenie gospodarstwa z właściwych rejestrów. 

 


