
ZARZĄDZENIE Nr 250/2010 

Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna 

z dnia 5 listopada 2010 roku 

 

w sprawie: likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Centrum Integracji 

Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w celu przekształcenia w samorządowy 

zakład budżetowy 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 2                            

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r.                        

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 

152 poz. 1020) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Likwiduje się gospodarstwo pomocnicze o nazwie Centrum Integracji Społecznej                       

z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. B. Prusa 3a działające przy Urzędzie 

Miasta Skarżysko-Kamienna, zwane dalej „Centrum”. 

  

§ 2. 1. Termin otwarcia likwidacji wyznacza się na dzień 08 listopada 2010r. 

 2. Termin zakończenia likwidacji, zwany dalej dniem likwidacji, wyznacza się na 

dzień 31.12.2010 r. 

 

§ 3. Do dnia likwidacji Centrum prowadzi dotychczasową działalność. 

 

§ 4. Przeprowadzenie czynności związanych z likwidacją Centrum powierza się  

dotychczasowemu Dyrektorowi Centrum Panu Andrzejowi Brzezińskiemu, zwanemu 

dalej „Likwidatorem”. 

  

§ 5.  1. Likwidator jest zobowiązany do podejmowania wszystkich niezbędnych czynności 

do przeprowadzenia likwidacji Centrum, a w szczególności do: 

 1) uregulowania spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Centrum, 

 2) przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Centrum wg. stanu na 

dzień 31.12.2010r. 

 3) sporządzenia sprawozdań i bilansu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 4) egzekucji należności oraz uregulowania zobowiązań Centrum wymaganych do dnia 

likwidacji, 

 5) zamknięcia ksiąg rachunkowych i rachunków bankowych, 

 6) zgłoszenia likwidacji do organów podatkowych i innych instytucji, 

 7) przeprowadzenia prac archiwizacyjnych i przekazania do archiwum zakładowego 

dokumentów Centrum, 

 8) protokolarnego przekazania składników majątkowych. 

2. Likwidator jest obowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta Skarżysko-

Kamienna harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie do dnia 19 listopada 

2010r. celem zatwierdzenia. 

 

§ 6. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa 

pomocniczego zostaną przekazane samorządowemu zakładowi budżetowemu                                               

o nazwie Centrum Integracji Społecznej, utworzonemu uchwałą Rady Miasta 



Skarżyska-Kamiennej Nr LIV/106/2010  z dnia 4 listopada 2010r.  

 

§ 7.  Sprawy pracownicze pracowników Centrum regulują przepisy art. 100 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.                         

z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) 

 

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc Zarządzenie Nr 254/2008 Prezydenta Miasta 

Skarżysko-Kamienna z dnia 6 października 2008r. w sprawie utworzenia Centrum 

Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Zarządzenie Nr 313/2008 

Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 15 grudnia 2008r. 

 

§ 9.   Wykonanie Zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta, który 

pełni nadzór na procesem likwidacji Centrum. 

 

 

§ 10.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 
       Prezydent Miasta 

                  Skarżysko-Kamienna 

         Roman Wojcieszek 

 

 

 

 

 


