ZARZĄDZENIE Nr 16/2015
Wójta Gminy Krasne
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Likwidatora jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Krasnem
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III)14)2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27
marca 2015 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Krasnem zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Na Likwidatora jednostki wyznacza się Panią Jolantę Cieślak – dyrektora likwidowanej
jednostki.
2. Zadaniem Likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego w Krasnem, a w szczególności:
1) Zawiadomienie o likwidacji jednostki odpowiednie organy, urzędy lub instytucje,
2) Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych,
3) Rozwiązanie umów, które funkcjonowały w jednostce,
4) Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS,
5) Sporządzenie bilansu jednostki oraz wymaganych innych sprawozdań finansowych,
budżetowych i statystycznych,
6) Uporządkowanie dokumentacji wg obowiązujących przepisów oraz jej zarchiwizowanie,
7) Uregulowanie stosunków pracy i przekazanie akt osobowych Wójtowi Gminy,
8) Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazanie likwidowanego majątku do
Urzędu Gminy Krasne,
9) Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z likwidacją
jednostki.
10) Wykonanie innych czynności związanych z procesem likwidacji.
§ 2.
Czynności likwidacyjne wykonują pracownicy jednostki budżetowej pod kierownictwem
Likwidatora.
§ 3.
Zakończenie przez Likwidatora wszelkich czynności likwidacyjnych powinno nastąpić najpóźniej
do dnia 31 lipca 2015 r.
§ 4.
1. Stroną przekazującą ze strony jednostki jest likwidator, natomiast stroną przejmującą jest
Komisja do przejęcia mienia likwidowanej jednostki.
2. Powołuję Komisję do przejęcia mienia w następującym składzie:
1) Pani Elżbieta Rejtner – Skarbnik Gminy – Przewodnicząca Komisji
2) Pan Jan Wołosz – Sekretarz Gminy
3) Pani Agnieszka Żark – Inspektor ds. kadr, obronnych i obsługi RG
4) Pan Sylweriusz Sztukert – Inspektor ds. obsługi informatycznej

§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Likwidatorowi.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

