
UCHWAŁA NR LXXIII/185/2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Mordach 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 4 ust. 5, art. 26 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się zasady i tryb przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Mordach, zwanego dalej jednostką budżetową. 

§ 2. 1.  Czynności likwidacyjne jednostki budżetowej przeprowadza pełniąca obowiązki Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach Pani Krystyna Zarzecka, zwana dalej Dyrektorem. 

2. Czynności likwidacyjne obejmują: 
1) przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 
2) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych, 
3) sporządzenie protokołu stanu majątku, należności i zobowiązań, 
4) zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi jednostka budżetowa jest związana umowami 

cywilnoprawnymi, 
5) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, 
6) zarchiwizowanie dokumentacji, 
7) zamknięcie ksiąg rachunkowych, 
8) zamknięcie rachunku bankowego jednostki i przekazanie środków do budżetu powiatu, 
9) sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu w Siedlcach sprawozdania z przeprowadzonych 

czynności likwidacyjnych. 
§ 3.  Do dnia zakończenia likwidacji jednostka budżetowa prowadzi działalność i realizuje zadania 

zgodnie z obowiązującym statutem i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
§ 4. 1. Dokumentację zlikwidowanej jednostki budżetowej oprócz dokumentacji przebiegu 

nauczania Dyrektor przekaże do archiwum Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 
2. Dokumentację przebiegu nauczania Dyrektor przekazuje do Delegatury w Siedlcach Kuratorium 

Oświaty w Warszawie. 
§ 5. 1.  Mienie, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Powiat Siedlecki. 
2. Przejęcie składników majątkowych następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 
§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej. 
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§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17) przedszkola, szkoły i placówki zakładane i prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.

W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2020 r. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach oraz likwidacją szkół wchodzących w jego skład, Zarząd Powiatu w Siedlcach określa
zasady i tryb przeprowadzenia czynności likwidacyjnych ww. jednostki budżetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości.

Starosta

Karol Tchórzewski
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