
 

 

Uchwała Nr XLIV/416/13 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

 
z dnia 26 listopada 2013 r. 

 
w sprawie likwidacji i przekształcenia Przedsi ębiorstwa Komunikacji Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach w jednoosobow ą spółk ę z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 
   

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ) oraz art. 16 ust. 1, 
3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885  
ze zm.) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala: 

 
§ 1.1. Likwiduje się zakład budŜetowy o nazwie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach, zwany dalej „Zakładem”, celem jego przekształcenia w jednoosobową 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Czechowice-
Dziedzice. 
2. Spółka powstała z przekształcenia zakładu budŜetowego, zwana dalej „Spółką”, będzie działać 
pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
3. Likwidacja Zakładu i utworzenie Spółki nastąpi z dniem wpisania Spółki do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
4. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, Gmina Czechowice-Dziedzice moŜe wnieść wkłady 
pienięŜne i niepienięŜne. 
5. Tytułem wkładu niepienięŜnego, Gmina Czechowice-Dziedzice wniesie składniki mienia zakładu 
budŜetowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach pozostałe po jego 
likwidacji. 
 
§ 2.1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 
związane z jego działalnością. Spółka przejmuje naleŜności i zobowiązania likwidowanego Zakładu. 
2. Składniki mienia przekształcanego Zakładu stają się majątkiem Spółki. 
3. Prawo trwałego zarządu nieruchomościami przysługujące Zakładowi w chwili przekształcenia 
staje się prawem uŜytkowania wieczystego Spółki. 
4. Pracownicy likwidowanego Zakładu stają się pracownikami Spółki na zasadzie przepisu  
art. 231 Kodeksu pracy. 
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu będzie kontynuowała jego działalność,  
w szczególności w zakresie zaspokajania materialno-bytowych potrzeb społecznych w sferze usług 
komunalnych – usług transportowych. 

 

§ 3. Wszelkich czynności związanych z likwidacją i przekształceniem Zakładu dokona Burmistrz 
Czechowic-Dziedzic. Dotyczy to w szczególności: 

1) ustalenia treści i podpisania aktu załoŜycielskiego Spółki; 
2) ustalenia wysokości kapitału zakładowego Spółki; 
3) powołania członków rady nadzorczej pierwszej kadencji Spółki. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 



 

 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 

                  
                      Przewodniczący  

                                                                                                   Rady  Miejskiej 
 

 
 

                     Damian śelazny 
 


