
Zarządzenie Nr 81/2017 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku przekształcenia 

zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę  

Wręczyca Wielka 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXIII/219/17 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Sprawozdania budżetowe jednostek przekształcanych sporządza Zespół Obsługi Placówek 

Oświatowych na dzień 31 sierpnia 2017 r. 

2. Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-ZN, Rb-34S, Rb-WSa, Rb-N i Rb-Z jednostek 

przekształcanych należy przekazać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do Referatu 

Finansowego Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. 

 

§ 2 

1. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 

księgi rachunkowe jednostek przekształcanych zostaną zamknięte na dzień  

31 sierpnia 2017 r. 

2. Do dnia 31 października 2017 r. Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska  

z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych ureguluje sprawy trwałego zarządu jednostek 

przekształcanych (decyzje, dowody PT). 

3. Z dniem 1 września 2017 r. jednostki powstałe w wyniku przekształcenia otworzą księgi 

rachunkowe. 

4. Sprawozdania finansowe jednostek przekształcanych uwzględniać będą zapisy protokołów 

przekazania aktywów i pasywów. 

 

§ 3 

Zobowiązania wynikające ze stosunków pracy w jednostkach włączanych i przekształcanych 

zostaną uregulowane do dnia 31 sierpnia 2017 r. za wyjątkiem zobowiązań wynikających  

z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej, którzy z dniem 1 września 2017 r. stają się pracownikami 

jednostek przejmujących i powstałych w wyniku przekształcenia. 

 

§ 4 

1. Środki otrzymane na wydatki budżetowe niewykorzystane na dzień 31 sierpnia 2017 r. 

zwraca się na rachunek budżetu gminy Wręczyca Wielka. 

2. Środki zgromadzone na rachunkach programów pomocowych jednostek przekształcanych 

niewykorzystane na dzień 31 sierpnia 2017 r. zwraca się na rachunek budżetu gminy,  

z którego zostały przekazane. 

3. Dyrektorzy przekształcanych jednostek do dnia 31 sierpnia 2017 r. wyegzekwują 

należności budżetowe. 



4. Środki zgromadzone na dzień 31 sierpnia 2017 r. na rachunkach ZFŚS stanowiące odpis na 

ten fundusz, jednostki przekształcane przekazują do gminy przelewem z treścią opisującą 

ich przeznaczenie, a następnie zwrócone przez gminę do nowo utworzonych ośmioletnich 

szkół podstawowych na wskazane rachunki w dniu 01 września 2017 r. 

5. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych poinformuje Referat Finansowy Urzędu Gminy do 

10 września 2017 roku o nadaniu nowych numerów REGON dla nowo utworzonych  

ośmioletnich szkół podstawowych. 

6. Nowo powstałe ośmioletnie szkoły podstawowe przejmują należności i zobowiązania 

przekształconych zespołów szkół. 

 

§ 5 

Dyrektorzy przekształconych jednostek przekażą wnioski w sprawie zmiany planów 

finansowych w celu ich dostosowania do przewidywanego na dzień 31 sierpnia 2017 r. 

wykonania i przygotowania planu nowo powstałych jednostek. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek przekształcanych, Dyrektorowi 

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami  

i Ochrony Środowiska, i Skarbnikowi. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 


