
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie określenia czynności związanych z wygaszaniem Gimnazjum Publicznego im. 6 Pułku Piechoty 
Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
2019r.,   poz.506 ),   art. 223 i 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zmianami) w związku   z Uchwałą Nr XXVIII/195/2017 Rady 
Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 marca 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – prawo oświatowe,  zarządzam co następuje: 

§ 1.  

1. Przeprowadzić  inwentaryzację  majątku  Gimnazjum  ( z wyłączeniem sekretariatu i gabinetu dyrektora) metodą 
spisu   z natury w terminie do 30 lipca 2019 r. wg stanu na dzień  zakończenia działalności. 

2. Przygotować protokoły zdawczo – odbiorcze zinwentaryzowanego majątku i pozostałych składników  
niepodlegających inwentaryzacji oraz dokonać przekazania tego majątku na stan Urzędu Miejskiego w Kałuszynie  
( z wyłączeniem  sekretariatu i gabinetu dyrektora) w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r. 

3. Przeprowadzić  inwentaryzację  majątku   sekretariatu i gabinetu dyrektora  metodą spisu   z natury w terminie do 
15 sierpnia 2019 r. wg stanu na dzień  zakończenia działalności. 

4. Przygotować protokoły zdawczo – odbiorcze zinwentaryzowanego majątku i pozostałych składników  
niepodlegających inwentaryzacji sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz dokonać przekazania tego majątku na stan 
Urzędu Miejskiego w Kałuszynie  w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

5. Przeprowadzając inwentaryzację majątku, składniki majątkowe  zakupione w ramach projektów 
współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej należy spisać na odrębnych arkuszach spisowych.  Ujmując te 
składniki w protokołach  zdawczo-odbiorczych  należy zamieścić  informację o treści „ Zakupiono w ramach 
projektu ….(podać nazwę)…. współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej”. 

§ 2.  

1. Jednostka od dnia wydania niniejszego Zarządzenia  nie będzie dokonywała wydatkowania środków finansowych 
na zakup składników majątkowych podlegających wpisaniu w księgach inwentarzowych jak i składników 
nie podlegających  ewidencjonowaniu. 

2. Sukcesywnie, nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. należy dokonać rozwiązania i rozliczenia wszelkich umów, 
których stroną jest Gimnazjum. 

3. Z dniem 1 września 2019 roku należności i zobowiązania Gimnazjum kończącego działalność przejmie Urząd 
Miejski w Kałuszynie. 

4. Należy złożyć   wnioski o wykreślenia przedmiotowej szkoły w dacie jej wygaszania z prowadzonych przez organy 
publiczne ewidencji, w szczególności  podatkowej i statystycznej. 

§ 3.  

1. Należy dokonać uporządkowania  i zarchiwizowania  dokumentacji szkoły: 

1) dokumentację   przebiegu nauczania należy przekazać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2) pozostałą dokumentację szkoły archiwalną i niearchiwalną nie podlegającą jeszcze brakowaniu  należy 
przekazać  do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

2. Sztandar Szkoły należy przekazać do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. 

Id: AA42B679-0C62-49CE-A840-35A23E0A4899. Podpisany Strona 1



§ 4.  

1. Nauczyciele – emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 
których Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy   z dniem 1 września 2019 roku mogą korzystać z usług 
i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Kałuszynie. 

2. Środki finansowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wygaszanego Gimnazjum, należy przekazać 
według obowiązujących przepisów wraz z dokumentacją korzystających z funduszu nauczycieli, o których mowa 
w ust. 1 do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. 

3. Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie do podjęcia począwszy od 1 września 2019 roku 
obowiązków, wynikających dla pracodawcy z ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych wobec emerytów i rencistów likwidowanej szkoły. 

§ 5.  

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa 
Piłsudskiego w Kałuszynie oraz w związku z obsługą finansową Gimnazjum prowadzoną przez Urząd Miejski 
w Kałuszynie Kierownikowi  Referatu Finansowego w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie. 

2. W zakresie czynności określonych w § 4 ust. 3 Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa 
w Kałuszynie. 

§ 6.  

Nadzór nad prawidłowością wykonania zadań określonych w §§ 1,2,4 zarządzenia powierza się  i Skarbnikowi  
Miejskiemu, nad realizacją zadań określonych w § 3 Zastępcy Burmistrza. 

§ 7.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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