RADA MIEJSKA
w Olsziynie
Uchwała Nr XLIV/509/98
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 25 marca 1998 r.
w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Olsztynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzial
nością Gminy Olsztyn.
Na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm ) oraz art.. 18 ust. 2 pkt. 9
lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z późn. zm) Rada Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§1
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie
przekształca się w jednoosobową spółkę mienia Gminy Olsztyn pod nazwą
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
§2
Spółka kontynuować będzie działalność
odpadami komunalnymi.

Zakładu

w zakresie gospodarki

§3
Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością
Zakładu. Bilans zamknięcia Zakładu stanowi bilans otwarcia Spółki.
§4
1. Kapitał zakładowy Spółki stanowią pozostające we władaniu Zakładu
składniki majątkowe określone bilansem według stanu na dzień 30 czerwca
1998 r. w postaci:
1) Rzeczowych i zrównanych z nimi składników majątku trwałego, w tym
powstałych z dniem przekształcenia Zakładu w Spółkę praw użytkowania
wieczystego oraz prawa własności położonych budynków i budowli, nastę
pujących nieruchomości :
a) działek gruntu o powierzchni 38.030 m2 położonych w Olsztynie przy ul.
Lubelskiej 43 D oznaczonych numerami 94/2, 95,2, 96 zapisanych w
ks.w. Nr 36402 oraz numerem 97 zapisanym w ks.w Nr 37140, zabudo
wanych budynkami o powierzchni 6.173 m2
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2. Zarząd Miasta dokona szacunku nieruchomości określonych w ust.
1 pkt. 1 na dzień sporządzenia aktu przekształcenia Zakładu w Spółkę.
§5
1. Pracownicy przekształconego w Spółkę Zakładu stają się pracownikami
Spółki.
2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed dniem
przekształcenia Zakładu w Spółkę odpowiada Spółka.
§6
1. Zakład podlega likwidacji z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego.
2. Likwidacja Zakładu następuje z zachowaniem przepisów rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych.
§7
Wszelkie czynności związane z przekształceniem Zakładu w Spółkę wykonuje
Zarząd Miasta. Do czynności tych Zarząd Miasta przystąpi nie później niż do
dnia 30 czerwca 1998 r.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Pierechpd
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