
Uchwała Nr XLIII/ 300/2006 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 czerwca 2006 roku 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XL/266/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 
marca 2006 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku" 
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 z późn. zm) oraz art. 
25 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr. 249 poz. 2104 z późn. zm.) a także art. 22 ustawy z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 
43 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
Postanawia się zmienić uchwałę nr XL/266/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z 
dnia 15 marca 2006 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą 
"Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku" w sposób następujący: 
 
§ 2 otrzymuje brzmienie: 
 
1. Celem likwidacji zakładu budżetowego jest przekształcenie w gminną 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przez wniesienie na 
pokrycie kapitału zakładowego Spółki wkładu w postaci mienia zakładu 
budżetowego pozostałego po jego likwidacji. 
2. Wyznacza się termin zakończenia likwidacji najpóźniej na dzień 31 grudnia 
2006 r.  
 
§ 3 otrzymuje brzmienie: 
 
Po ukończeniu procesu likwidacji nastąpi przekształcenie likwidowanego zakładu 
budżetowego w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
która wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu 
budżetowego.  

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 3 
 
 
1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku. 
2.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku.  
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