UCHWALA
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia ...jK&..&£lACUfr&

2017 roku

w sprawie powolania likwidatora Lubuskiego Zarzqdu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Zielonej Gorze

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 j.t.) oraz uchwaty Nr XXXVI11/572/17 Sejmiku
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 9 pazdziernika 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budzetowej pod
nazwa^Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gorze, uchwala si§, co nast^puje:

§ 1. Z dniem podj§cia uchwaty wyznacza si§ Pana Wojciecha Kozieje na likwidatora Lubuskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Zielonej Gorze.

§ 2. Do obowiazkow likwidatora nalezy przeprowadzenie procesu likwidacji Lubuskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Zielonej Gorze w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 3. Zakres czynnosci likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji okresla zafacznik do
uchwaty.

§ 4. Upowaznia si§ likwidatora do podejmowania wszelkich czynnosci niezb^dnych do
prawidlowego przeprowadzenia i zakoriczenia likwidacji, w granicach obowiazujacych przepisow prawa.

§ 5. Warunki zatrudnienia likwidatora zostana^obje^e odr§bna umowa,.
§ 6. Wykonanie uchwaty powierza si§ Zarzadowi Wojewodztwa Lubuskiego.
§ 7. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

^/

-/^

Zalacznik do Uchwaty Nr.
Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego

Harmonogram likwidacji Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urza.dzeh Wodnych w Zielonej Gorze

Lp-

Czynnosci likwidacyjne

Termin realizacji

Informacje

do dnia

1

Przej^cie pomieszczeh i wyposazenia na
potrzeby iikwidacji jednostki.

29.12.2017 r.

2

Uzgodnienie said z kontrahentami i pracownikami
na dzieh 31. 12.2017 r.

15.01 .2018 r.

3

Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzieh
poprzedzajacy likwidacjejednostki tj. 31.12.2017
r. wraz z rozliczeniem inwentaryzacji.

15.01 .2018 r.

Zgodnie z przepisami

4

Otwarcie ksiajg rachunkowych na dzieh
rozpocz^cia likwidacji tj. dzieh 1.01.2018 r.

16.01.2018 r.

Zgodnie z przepisami

5

Rozstrzyganie sprawy zawarcia umow najmu z
Wodami Polskimi na najem nieruchomosci
stanowiacych wtesnosc Wojewodztwa Lubuskiego
Zamkni^cie ksiqg rachunkowych na dzieri
31. 12.2017 r.
Sporzadzenie sprawozdah, w tym sprawozdania
finansowego jednostek za 2017 r., deklaracji VAT
i innych informacji za 2017 r.
Przekazanie pracownikom swiadectw pracy i in.

31 .01. 2018 r.

6
7

8

31. 03.2018 r.

Zgodnie z przepisami

31.03.2018 r.

Zgodnie z przepisami (dla
UMWL, LUW, US i inne)

31. 03.2018 r.

Zgodnie z przepisami
Przekazanie do
Marszalka Wojewodztwa
w celu przekazania
Dyrektorom RZGW
Przekazanie do Archiwum
Pahstwowego, UMWL,
Wojewody, Wod Polskich
i Dyrektorow Zarzadu
Zlewni WP
Przekazanie protokolarne
majctfkudoUMWLiWod
Polskich
Zgodnie z przepisami

9

Przekazanie dokumentow i wykazow o ktorych
mowa w art. 528 ust.5 Ustawy Prawo Wodne
(decyzje, odszkodowania, podatki, zobowiazania)

31. 11.2018 r.

10

Archiwizacja dokumentacji z przekazaniem
dokumentacji wg wiasciwosci.

31. 12.2018 r.

11

Przekazanie nieruchomosci oraz majajku
ruchomego wg wlasciwosci, w tym o ktorych
mowa w art. 528 ust. 3 ustawy Prawo Wodne.
Wyrejestrowanie w ZUS jednostki budzetowej
LZMIUW jako pJatnika sktedek oraz
wyrejestrowanie pracownikow.

31. 12.2018 r.

12

Protokolyzdawczoodbiorcze, spisy
inwentaryzacyjne wg
stanu na dzieh
31. 12.2017 r.

31. 12.2018 r.

13

14
15

Wyrejestrowanie j'ednostki z rejestru, w tym
uzyskanie z Urz^du Skarbowego informacji o
niezaleganiu z podatkami .
Zamkni^cie ksiacj rachunkowych i rachunkow
bankowych.
Przekazanie sprawozdania likwidacyjnego do
zatwierdzenia przez Zarzad Wojewodztwa,

31.12.2018 r.

31. 12.2018 r.
31. 12.2018 r.

Wnioski do Urz^du
Skarbowego i Urz^du
Statystycznego

