
DRUK NR 8/XXVIII

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala 
się co następuje:

§ 1. 1. Z dniem ……… 2020 r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

2. Proces likwidacji jednostki budżetowej zakończy się z dniem 30 czerwca 2021 r.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

1) wyznaczenia likwidatora jednostki budżetowej, o której mowa w § 1. ust. 1,

2) określenia innych warunków likwidacji.

2. Czynności likwidacyjne powinny obejmować przede wszystkim: uregulowanie spraw 
pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie protokołów stanu majątku, 
wierzytelności i długów (pożyczek), uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do 
odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z § 4.

§ 3. 1. Środki pieniężne znajdujące się w dniu 30 czerwca 2021 r. w kasie i na rachunku bankowym 
likwidowanej jednostki budżetowej podlegają przekazaniu na rachunek bankowy Gminy Gryfino. 

2. Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej, o której mowa w ust. 1, 
przejmuje Gmina Gryfino.

§ 4. 1. Mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje Gmina 
Gryfino.

2. Mienie po zlikwidowanej jednostce, przejęte przez Gminę Gryfino, zostanie przekazane w trwały 
zarząd i użytkowanie jednostce budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

3. Z mienia likwidowanej jednostki budżetowej wydziela się część stanowiącą targowisko miejskie, 
położone na nieruchomości przy ulicy ………… na działce nr ……

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

Celem przyjęcia powyższej uchwały jest likwidacja jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do

wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji

i reorganizacji zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich

w majątek. Likwidując jednostkę budżetową organ określa przeznaczenie mienia znajdującego

się w użytkowaniu tego zakładu. Należności i zobowiązania likwidowanej gminnej jednostki

budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Należy również

wskazać sposób uregulowania spraw pracowniczych.

Powyższa uchwała przewiduje likwidację jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Gryfinie oraz przeniesienie mienia i zadań realizowanych przez OSiR do

nowoutworzonej jednostki budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Ponadto,

zgodnie z art 23¹ kodeksu pracy pracownicy likwidowanego OSiR staną się pracownikami

Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Do końca czerwca 2021 roku OSiR będzie administratorem targowiska miejskiego, które

z dniem 1 lipca 2021 roku zostanie przekazane do nowego zarządcy.

Likwidacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie podyktowana jest brakiem ekonomicznego

uzasadnienia dla funkcjonowania w Gryfinie dwóch jednostek realizujących zadania gminy w

zakresie spraw dotyczących kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń

sportowych tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.

Przekazanie majątku OSiR i CW Laguna do nowoutworzonej jednostki budżetowej Centrum

Sportu i Rekreacji w Gryfinie wpłynie na obniżenie kosztów ogólnych (administracyjnych),

bardziej efektywną organizację zarządzania mieniem w stosunku do stanu obecnego oraz

możliwość oferowania kompleksowych usług.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedkładanej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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