
ZARZAJ)ZENIE NR 43/2014
WOJTA GMINY OSTROWEK

zdnia 17 I ipca20l4 r.

w sprawie okreslenia procedury likwidacji SzkoJy Podstawowej w Wielgiem prowadzonej przez
Ostrowek

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zwia^zku z art. 33 ust. 5 ustawy zdnia 8 m area 1990 r o samorza^dzie
gminnym (tj. Dz. U . 2 0 I 3 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z2014 r. poz. 379.) zarzadza si?, co
nast?puje:

§ 1. Okresla si? zasady i tryb przeprowadzania czynnosci likwidacyjnych Szkofy Podstawowej
w Wielgiem.

1. Likwidacj$ szkory przeprowadza si? zgodnie zprzepisami ustawy o systemic oswiaty, ustawy
o finansaeh publicznych, ustawy o rachunkowosci, ustawy - Karta Nauczyciela, kodeksu pracy oraz
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2. Czynnosci likwidacyjne jednostki przeprowadza dyrektor likwidowanej szkoiy.

§ 2. Dyrektor w szczegolnosci zobowia^zany jest do:

1) zawiadomienia o likwidacji odpowiednich organow, urz?dow lub instytucji,

2) przeprowadzenia inwentaryzacji majatku, przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym maja.tku
zgodnie z uchwala^o likwidacji,

3) rozwi^zania wszelkich umow, ktore funkcjonowaly w jednostce np. na dostawy energii, najmu itp.,

4) udzielenia pracownikom przysluguja^cych im urlopow wypoczynkowych,

5)dokonania wyplaty wszystkich wynagrodzen i swiadczen ztytutu zatrudnienia do 31.08.2014 r.
ie z wynagrodzen iem z dohi,

6) sporza^dzenia imiennych list osob uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, za okres
1-V1I1.2014 r. oraz odpraw dla dla nauczycieli i pracownikow do dnia 31.08.2014 r.,

7) rozliczenie placowki z Urz?dem Skarbowym, ZUS, GUS,

8) sporzqdzenia wymaganych sprawozdan, w szczegolnosci finansowych i statystycznych na dzien
zamkni?cia ksiaj5 rachunkowych,

9) zamkni?cia rachunku bankowego. niewykorzystane srodki na wydatki biezqce pozostale na rachunku
nalezy zwrocic na rachunek Urz?du Gminy,

10) uporza^dkowania dokumentacji szkoly wg obowiajzuj^eyeh zasad i wymogow oraz jej
zarchiwizowania z zastrzezeniem §5, do dokumentacji nalezy dotqczyc protokoi z kontroli stanu
licznikow spisany na dzien rozwia^zania placowki tj. 31.08.2014 r. wraz z kserokopiami faktur za
media (stany licznikow musza^byc zgodne ze stanami wykazanymi w faklurach),

1 1) sporza^dzenia sprawozdania z wykonania czynnosci likwidacyjnych na dzien zakohczenia likwidacji
szkoly i ztozenia do Wojta Gminy Ostrowek,

12) sporzajdzenia sprawozdania z przekazania majq_tku Gminie Ostrowek,

13) zwrotu uzywanych piecz?ci na zakohczenie likwidacji organowi prowadz^cemu.

§3, l .Mienie ruchome pozostale po zlikwidowanej jednostce dyrektor przekazuje protokoJem
zdawczo-odbiorczym Wqjtowi Gminy.

2. Naleznosci i zobowiqzania, ktore wysta,pia^po 31 sierpnia 2014 r. przejmuje Gmina Ostrowek.
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§4. l . W zakresie zaMadowego funduszu swiadczeri socjalnych dyrektor likwidowanej jednostki
winien:

1) niewykorzystane przez jednostke do dnia zakonczenia likwidacji srodki funduszu zgodnie z ustawa.
i obowia^zuja^cym w jednostce regulaminem przekazac na rachunek Gminy Ostrowek,

2) do dnia 31 sierpnia 2014 r. przygotowac i przediozyc w Urz^dzie Gminy w Ostrowku wykaz
nauczycieli emerytow i rencistow, na ktorych by! naliczany w likwidowanej jednostce odpis na
zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych.

2. W zakresie zakladowego funduszu swiadczeri socjalnych wskazuj? Szkote_ Postawowa^ w Ostrowku,
jako szkoJe, w ktorej od 1 wrzesnia 2014 r. be^dzie naliczany odpis na ZFSS na kazdego emeryta lub
rencist? zlikwidowanej Szkoiy Podstawowej w Wielgiem.

§ 5. Dokumentacj? zlikwidowanej jednostki dyrektor przekazuje do archiwum zakladowego Urze,du
Gminy w Ostrowku z wyja.tkiem dokumentacji przebiegu nauczania, ktora^ przekazuje organowi
sprawuja^cemu nadzor pedagogiczny.

§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierza si^ dyrektorowi likwidowanej szkoly.

§ 7. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

szard Turek
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