Zarządzenie Nr 46/12
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Pilchowicach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy o rachunkowości z

dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr 95/XIX/12 Rady Miasta i Gminy Wleń w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w
Pilchowicach
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Szkoły Podstawowej w
Pilchowicach, zwanej dalej jednostką.
2. Likwidację jednostki przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Karty Nauczyciela, kodeksu pracy
oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§ 2. Dyrektor w szczególności zobowiązany jest do:
1) zawiadomienia o likwidacji szkoły odpowiednich organów, urzędów lub instytucji,
2) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku,
3) rozwiązania wszelkich umów, które funkcjonowały w jednostce np. dostawy energii,
telefoniczne itp.,
4) likwidacji zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa ( przeniesienia, rozwiązania stosunku
zatrudnienia),
5) uporządkowania dokumentacji wg obowiązujących zasad i wymogów

oraz jej

zarchiwizowania,
6) sporządzenia sprawozdania z wykonania czynności likwidacyjnych na dzień zakończenia
likwidacji jednostki i złożenia do Burmistrza Miasta i Gminy Wleń,
7) zamknięcia

wszystkich rachunków bankowych z dniem 31.08.2012, niewykorzystane

środki przekazać na rachunek gminy Wleń,
8) sporządzenia wymaganych sprawozdań w szczególności finansowych i statystycznych na
dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,
9) rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS,

10) zwrotu używanych pieczęci po zakończeniu likwidacji do Zespołu Szkół we Wleniu,
11) przekazać protokólarnie dokumentację finansową, administracyjną, kadrową oraz salda wg
stanu na dzień 31.08.2012 r. do Zespołu Szkół we Wleniu do dnia 15.09.2012 r.
§ 3. W zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dyrektor likwidowanej jednostki
winien:
1) dokonać rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2012 r.,
2) niewykorzystane przez jednostkę do dnia zakończenia likwidacji środki funduszu zgodnie z
ustawą przekazać na rachunek Gminy Wleń,
3) sporządzić wykaz emerytów i rencistów, na których był naliczany w likwidowanej jednostce
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przedłożyć w Urzędzie Miasta i
Gminy Wleń.
§ 4. Dokumentację zlikwidowanej jednostki dyrektor przekazuje do Zespołu Szkół we Wleniu z
wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny, w terminie 1 miesiąca do dnia zakończenia likwidacji.
§ 5. 1. Dyrektor szkoły likwidowanej sporządzi wykaz środków trwałych, które należy zlikwidować
i przedłoży go do zaaprobowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.
§ 8. Dyrektor likwidowanej szkoły powołuje komisję inwentaryzacyjną i przeprowadza
inwentaryzację składników aktywów i pasywów (majątku trwałego i obrotowego)

wg. stanu na

dzień 31 sierpnia 2012 roku. W skład komisji inwentaryzacyjnej wchodzą przedstawiciele Zespołu
Szkół we Wleniu.
§ 9. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pilchowicach.
2. Likwidatorem szkoły w okresie od 1.09.2012 do 30.09.2012 jest dyrektor likwidowanej szkoły
Pani Elżbieta Lackorzyńska.
§ 10. Proces likwidacji szkoły należy zakończyć w terminie do 30 września 2012 r.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/
Bogdan Mościcki

