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Zamądzenie Nr 68|2ot6
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia T lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia obowiązków lilłnłidatora Straży Miejskiei Węglińca i
ustalenia procedury liktłidacyinei Strażry Mieiskiei Węglińca
Na podstawie art. 30 ust.1 i arr 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U z2016 r.,poz. 446)oraz art 26 usŁ 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 września
!994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20t3 r. poz. 330 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr
304/Y,x/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązania
Straży Mieiskiej Węglińca oraz $ 20 ust 2 pkt. b Regulaminu organizaryjnego Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcuzarządzam, co następuje:

$1.
określasię zasady i tryb przeprowadzenia czynności lilnridaryjnych S*aży Miejskiei
Węglińca zwanej dalej Strażą Miejską.
2. Likwidację Straży Miejskiej przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy o
finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy oraz ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i grchiwach.
1.

s2.

1. Powierzam Panu Adamowi Gajewskiemu pełniącemu obowiązki Komendanta Straży

Miejskiej Węglińca obowiązki likwidatora Straży Miejskiei w ramach dotychczasowego
wlmagrodzenia.

s3.
1. Czynności likwidaryjne przeprowadza Komendant Straży Miejskiej Węglińca zwany
dalej lilrwidatorem oraz Komi sj a Lilrwidaryj na.
2. Likwidator Straży Miejskiej zobowiązany jest w szczególności do:
a) zawiadomienia o lilnividacji odpowiednich organów, urzędów i instytucii.
bJ przeprowadzenia inwentaryzacji majątku.
c) rcrwiązania umów, z kontrahentami na świadczenie usług i dostawę towarów.
d) realizacji wszystkich zobowi ązań i należności'
e) uporządkowania dokumentacji według obowiązujących zasad i wymogów oraz
jej zarchiwizowania.
zwrotu używanych pieczęci na zakończenie likwidacji do Urzędu Gminy i Miasta
w Węglińcu
g] sporządzenie sprawozdania z wykonywania czynnościlikwidacyjnych na dzień
zakończenia likwidacji Straży Miejskiej i przedłożeniago Burmistrzowi Gminy i
Miasta Węgliniec
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h) sporządzenia protokołu zdawcza-odbiorczego
ruchomego, wyposażenia, należności,zobowiązań.

s4.

z

uwzględnieniem: mienia

Dokumentacja zlikwidowanei Straży Miejskiej zostanie przekazana do archiwum Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcu.
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s5.
Czynnościlikwidacyjne Straży Miejskiej zakończone zostaną
25.07.20L6r.

w terminie do

dnia

s6.
przekazującą ze strony Straży Miejskiej jest likwidatoĘ natomiast stroną
przejmująca jest Komisja Likwidaryjna odpowiedzialna do przejęcia mienia
likwidowanej Straży Miej skiei.
2' Powołuje się Komisję Likwidacyjną do przejęcia mienia w następującym składzie:
1. Tomasz Ferens- KierownikWydziału Społeczno_Administracyjnego UGiM Węglińcu
p rzewod n iczący Komisji.
2. |anina Paszkowiak_ Kierownik Referatu - członek Komisji.
3. Agnieszka Szafoańska_ Inspektor ds. kadr - członek Komisji.
4. |oanna Dąbrowska - Inspektor Wydziału Finansowego UGiM w Węglińcu- członek
Komisii.
3. Zobowiązuje się Komisję Likwidacyjną do systematycznej kontroli i zapewnienia
kompletnościprowadzenia Czynności likwidacyjnych, oraz ich terminowego
zakorlczenia.
4. Przyjmuie się dzierl 3t.07.2aL6 r. jako termin zako czenia prac przez Komisję
Likwidaryjną.
1. Stroną

s7.
WykonanieZarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec
$8.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
ęgliniec
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