UCHWALA NR M/«ft(
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia

.

.

U

.. . . . . . . . . . . . . . .2017 roku

0
w sprawie powotania likwidatora Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.

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 uchwaly Nr XXXVI 1 1/573/1 7 Sejmiku
Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 9 pazdziernika 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budzetowej pod
nazwa, Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Z dniem podj?cia uchwaly wyznacza si? Pana Wojciecha Koziej? na likwidatora Melioracji
Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Do obowiazkow likwidatora nalezy przeprowadzenie procesu likwidacji Melioracji Lubuskiej
w Gorzowie Wlkp. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 3. Zakres czynnosci likwidacyjnych oraz harmonogram ich realizacji okresla zalacznik do
uchwaly.
§ 4. Upowaznia si? likwidatora do podejmowania wszelkich czynnosci niezb?dnych do
prawidlowego przeprowadzenia i zakohczenia likwidacji, w granicach obowiazujacych przepisow prawa.

§ 5. Warunki zatrudnienia likwidatora zostana^obj^te odr^bna umowav.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzadowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Zatacznik do Uchwaty Nr.
Zarza_du Wojewodztwa Lubuskiego

Harmonogram likwidacji Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.

Lp-

Czynnosci likwidacyjne

Termin realizacji

Informacje

do dnia

1

Przej^cie pomieszczeh i wyposazenia na
potrzeby likwidacji jednostki

29.12.2017 r.

2

Uzgodnienie said z kontrahentami i pracownikami
nadziert 31,12.2017 r.

15.01 .2018 r.

3

Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzieii
poprzedzajacy likwidacj§ jednostki tj. 31.12.2017
r. wraz z rozliczeniem inwentaryzacji

15.01 .2018 r,

Zgodnie z przepisami

4

Otwarcie ksia^ 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 wtasnosc Wojewodztwa Lubuskiego
Zamkni^cie ksiajg rachunkowych na dzieh
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.

9

6

Protokoty zdawczoodbiorcze, spisy
inwentaryzacyjne wg
stanu na dzieh
31. 12.2017 r.

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 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 wtesciwosci

31. 12.2018 r.

11

Przekazanie nieruchomosci oraz majqtku
ruchomego wg wtesciwosci, w tym o ktorych
mowa w art. 528 ust. 3 ustawy Prawo Wodne.
Wyrejestrowanie w ZUS jednostki budzetowej ML
jako ptetnika sMadek oraz Wyrejestrowanie
pracownikow,

31. 12.2018 r.

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

7

8

12

31, 12.2018 r.

13

14
15

Wyrejestrowanie jednostki z rejestru, w tym
uzyskanie z Urzedu 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 Urzedu
Skarbowego i Urzedu
Statystycznego

