
UCHWAŁA NR XLI/296/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą 

Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy w jednostkę budŜetową pod nazwą 

Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy. 

 

 

       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. i Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i  Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 
106, poz. 675) oraz art. 16 ust. 1,3,5 i 7 w związku z art. 12 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, 
poz. 835) uchwala się, co następuje: 
 

 

      § 1.1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się zakład budŜetowy pod nazwą 

Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy, w celu przekształcenia w jednostkę 

budŜetową gminy. 

      2. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budŜetową pod nazwą Przedszkole 

Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy. 

 

      § 2. 1. Mienie znajdujące się w uŜytkowaniu zlikwidowanego zakładu budŜetowego 

przejmuje jednostka budŜetowa pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10  

w ChełmŜy według stanu na dzień likwidacji. 

      2. NaleŜności i zobowiązania likwidowanego zakładu budŜetowego pod nazwą 

Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy przejmuje jednostka budŜetowa pod 

nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy. 

 

      § 3.1. Środki pienięŜne zgromadzone na rachunku bankowym zakładu budŜetowego 

według stanu na 31 grudnia 2010 roku stanowić będą dochody budŜetu gminy miasta 

ChełmŜy. 



      2. Stan środków konta socjalnego zakładu budŜetowego według stanu na dzień 31 grudnia 

2010 roku będzie stanowić wartość początkową konta socjalnego na dzień 1 stycznia 2011 

roku jednostki budŜetowej pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy. 

     

      § 4.1. Zamyka się rachunek bankowy i księgi rachunkowe zakładu budŜetowego na dzień 

31 grudnia 2010 roku. 

      2. Bilans zamknięcia zakładu budŜetowego Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10  

w ChełmŜy staje się bilansem otwarcia jednostki budŜetowej pod nazwą Przedszkole Miejskie 

Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy. 

    

      § 5. Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy działające jako jednostka 

budŜetowa staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy  

z pracownikami likwidowanego zakładu budŜetowego, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały , w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. 

 

      § 6. Jednostka budŜetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych  

w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.). 

 

      § 7. Jednostka budŜetowa Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10  w ChełmŜy pokrywa 

swoje wydatki bezpośrednio z budŜetu gminy miasta ChełmŜy i pobrane dochody 

odprowadza na rachunek budŜetu gminy miasta ChełmŜy. 

 

      § 8. Zakres działania oraz funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 2 ul. Tumska 10                 

w ChełmŜy  w formie jednostki budŜetowej określi statut jednostki przyjęty odrębną uchwałą. 

 

      §  9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

      § 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

          Przewodniczący 
            Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 



                                                       UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLI/296/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą Przedszkole 

Miejskie Nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy w jednostkę budŜetową pod nazwą Przedszkole 

Miejskie nr 2 ul. Tumska 10 w ChełmŜy. 

 

1) Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały. Celem uchwały jest podjęcie zamiaru 

likwidacji zakładu budŜetowego Przedszkola Miejskiego Nr 2 ul. Tumska 10 w 

ChełmŜy w celu przekształcenia w jednostkę budŜetową. 

2) Aktualny stan faktyczny i prawny. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/125/1995 Rady 

Miejskiej z dnia 4 października 1995 roku funkcjonuje jako zakład budŜetowy. 

3) RóŜnice między dotychczasowym a nowym stanem prawnym. Zgodnie z art. 87 ust 1 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych z dniem 31 grudnia 2010 roku zakończeniu ulega likwidacja zakładów 

budŜetowych (poza zakładami budŜetowymi, które prowadzą działalność w zakresie 

gospodarki komunalnej). W związku z powyŜszym likwidacji ulegają równieŜ zakłady 

budŜetowe jakimi są przedszkola publiczne w tym Przedszkole Miejskie Nr 2 przy ul. 

Tumskiej w ChełmŜy. Likwidowane zakłady budŜetowe mogą zostać przekształcone w 

inną formę organizacyjno-prawną jaką jest jednostka budŜetowa. Zgodnie z art. 59 ust. 

1,2 i 6 ustawy o systemie oświaty zakład budŜetowy pod nazwą  Przedszkole Miejskie 

Nr 2 przy ul. Tumskiej 10 w ChełmŜy moŜe być zlikwidowany z końcem roku 

budŜetowego tj. 31 grudnia 2010 r. w celu przekształcenia z dniem 1 stycznia 2011 r. w 

jednostkę budŜetową pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 w ChełmŜy przez organ 

prowadzący jakim jest gmina miasta ChełmŜy. Organ ten jest zobowiązany, co najmniej 

6 m-cy przed terminem likwidacji zawiadomić o terminie likwidacji rodziców uczniów 

oraz właściwego kuratora. Przedszkole moŜe być zlikwidowane w celu przekształcenia 

po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty. W związku z powyŜszym organem 

kompetentnym do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego pod 

nazwą Przedszkole Miejskie Nr 2 przy ul Tumskiej w ChełmŜy i przekształcenia go w 

jednostkę budŜetową jest Rada Miejska ChełmŜy. 

4) Konsekwencje finansowe dla budŜetu miasta. Zamiar likwidacji zakładu 

budŜetowego w celu przekształcenia go w jednostkę budŜetową, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, nie spowoduje dodatkowych skutków dla budŜetu miasta. 

 


