
zARzĄDzENlE NR 3212017
WÓJTA GMINY FAŁKÓW

z dnia 16 sierpnia 20t7 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnościzwiqzanych z Iikwidacjq PubIicznego Gimnazjum

im. Jana Pawła tlw Fałkowie poprzez włqczenie do Pub|icznej SzkoĘ Podstawowej im.Stefana ieromskiego w

Fałkowie.

Na podstawie art' 31-. i art. 33 ust' 5 ustowy z dnia 8 mąrca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz, U. z 2076 r. poz,

446 ze zmn,) oraz uchwały Nr XXll/1.87//2077 Rady Gminy Fqłkow z dnią 30 marca 2077 roku w sprawie

tikwidacji Publicznego Gimnozjum im. Jona Pqwła llw Fałkowie, zarzqdzom co następuje:

91-

określo się zasady itryb przeprowadzenia czynności zwiqzonych z likwidacjq Publicznego Gimnazjum im.

Jano Pawła ll w Fałkowie poprzez włqczenie do Pubticznej Szkoły Podstowowej im, Stefana Żeromskiego w

Fałkowie zgodnie z harmonogromem stonoWiqcym zotqcznik do niniejszego zarzqdzonia.

9z
Wykonanie zarzqdzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnozjum im, Jano Pawła llw Fałkowie ,

Dyrektorowi Pubticznej Szkoty Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fołkowie oraz podinspektorowi do spraw

ksi ę g ow oś ci ośw i otow ej.
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Zorzqdzenie wchodziw życie z dniem podpisanio,
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Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 32lf0!7
Wójta Gminy Fatków

Z dnia 16 sierPnia 7017 r.

Harmonogram czynnościzwiqzanych z Iikwidacjq PubIicznego Gimnazjum im. Jana Pawła lI w Fałkowie

poprzez włqczenie do Publicznej SzkoĘ Podstawowej im.Stefana ieromskiego w Fałkowie.
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TERMIN REALIZACJIZADANIE DO REALIZACJI

czYN N oŚc| FoRMALNo-PRAWN E

Dyrektor PG i

Dyrektor PSP
Do 31 sierpniafO!7 r.Przekazanie protokołem dokumentacji

PG m.in.: kadrowej, administracyjno-
organizacyjnej, przebiegu nauczania do

PSP w Fatkowie.
Dyrektor PGDo 31 sierpniafOlT r.Aktualizacja bazY danYch SlO.

Dyrektor PGDo 3L sierpnia2OlT r.Przekazanie do PSP w Fałkowie wykazu

emerytóW i rencistów z podziałem na

nauczycieIi, pracowników administracji i

obsługi wraz z danymi teIead resowymi'
Dyrektor PGDo 31 sierpnia2OIT r.Zawiadomienie emerytów i rencistów o

p|acówce, w której będq korzystali z

ZFŚS.
Dyrektor PGDo 3L sierpnia f0I7 r.Zwrot pieczęci, które nie będq

wykorzystywane w P G w ramach

orowadzenia oddziatów kIas

mnazjaInych do PSP w Fałkowie
Dyrektor PGDo 3L sierpniafOlT r.Sporzqdzenie sprawozdania z

doskonalenia zawodowego nauczycieli
PG na dzień 31',o8'2oL7 r.
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czYNNoŚc| FlNANsoWE

1 Powiadomienie wszystkich kontrahentów o

włqczeniu (rozwiqzanie umów, ktÓre

funkcjonowały w PG, zawarcie nowych

umów przez PSP, ewentualne dokonanie
przepisania umów- cesja umów)

do 3L sierpnia2017 r Dyrektor PG i

Dyrektor PSP

2. Wydanie zarzqdzenia w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji skład ników
majqtku i powołania Komisji
lnwenta ryzacyjnej oraz:
2.1 przeprowadzenie inwentaryzacji
składników majqtkowych i magazynów drogq

spisu z natury;
2,f przeprowadzenie inwenta ryzacji
pozostatych aktywów i pasywów drogq
porównania danych ksiqg rachunkowych z

odpowiednimi dokumentami i weryfikacja
wartości tych składników;
2.3 wycena składników majqtkowych,
porównanie wartości z danymi ksiqg

rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia
ewentua I nych różnic i nwenta ryzacyj nych.

do 31 sierpnia2017 r. Dyrektor PG

3. Sporzqdzenie informacji o pozostajqcych,

niewykorzystanych środkach budżetowych
PG.

Do 31 sierpnia LOIT r Dyrektor PG

Podinspektor ds.

Księgowości
oświatowei

4. Zamknięcie rachunków bankowych. do 31 sierpnia2OIT r Dyrektor PG
podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

5. Zawiadomienie Urzędu Skarbowego, ZUS,

GUS, PFRON o likwidacji PG oraz:
5.]. roz|iczenie z Urzędem Skarbowym, ZUS,

PFRoN- uzyskanie zaświadczeń o catkowitym
rozliczeniu;
5.2 dokonanie niezbędnych czynności
zwiqzanych z wykreś|eniem z ewidencji
identyfikacyjnej podatników i płatników NIP;

5.3 wvstawienie deklaracji PIT-4R jednostki.

do 8 września2017 r. Dyrektor PG
podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

6. Wyrejestrowanie PG jako ptatnika oraz
pracowników szkoty z ZUS'

do 8 września 2017 r Dyrektor PG

Podinspektor ds.

księgowości
oświatowei

7. Dokonanie zgtoszenia do ZUS pracownikÓw
PG, którzy sta|i się pracownikami PSP.

do 8 września2017 r, Dyrektor PG
podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

8. Przeprowadzenie inwentaryzacji druków
ścisłego zarachowania według stanu na dzień
33. sierpnia 2OI7 r.

3L sierpnia 2017 r Dyrektor PG

9. Zamknięcie ksiqg rachunkowych na dzień 3].

sierpnia 2017 r.

30 listopada f0t7 r. Dyrektor PG
podinspektor ds.
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księgowości
oświatowej

do 11wrześniaf0t7 r Dyrektor PG

podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

10.

1,1..

Sporzqdzenie sprawozdań budżetowycn: K0-

28S, Rb-27S, Rb-50 za okres 0t'01"f017 r'-
3t.08.f0I7 r.

Dyrektor PG

Podinspektor ds'

księgowości
oświatowej

spor'qo.enie sprawozdań RB-N, Rb-Z, Rb-

WSa, Rb-Zn za okres 01'.0L.LOI7 r'-
31.08.2017 r.

do 11września2ot7 r,

do 11wrześniaf0t7 r. Dyrektor PG

Podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

L2. Sporzqdzenie informacji o wykonaniu:

12'1funduszu płac na dzień 31'08. 2017 r.;

12.2 etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w

sierpniu 2OI7 r.
Dyrektor PG

Podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

13. Sporzqdzenie informacji opisowej z

wykonania budżetu za okres 0t.01'.fot7 r._

31.08.2017 r.

do 11 wrzesnla zvr/ t.

do 30 listoPada2OIT r' Dyrektor PG

Podinspektor ds.

księgowości
oświatowei

L4, śporzqdzenie biIansu, rachunku zyskow l

strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z

arkuszami wzajemnych rozIiczeń za okres

^1 ^1 
).l17 r - 11 08.2017 r.)

Uzgodnienie sald z dostawcami i odbiorcami

PG według stanu na dzień 31 sierpnia 2ot7 r.

do 14 wrześniafot7 r Dyrektor PG

Podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

15.

Sporzqdzenie protokołu zdawczo-

odbiorczego Wg stanu na dzień 3I.o8.2o17 r

zawierajqcego m.in':

16'1 usta|enie stanu majqtku znajdujqcego

się w użytkowaniu jednostki;

1.6.2 wykaz WierzyteIności (na|eżności i

zobowiqzań);
1-6.3 spis zarchiwizowanych dokumentow;

16'4 akta pracownikÓw.

Dyrektor PG

Podinspektor ds.

księgowości
oświatowej

do 31 sierPniaZOIT r'


