
 

 

UCHWAŁA NR XVII/158/2016 

RADY GMINY GRYBÓW 

z dnia 6 października 2016 roku 

w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Grybów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze późn.zm.) Rada Gminy Grybów uchwala, 

 co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r.  likwiduje się gminną jednostkę organizacyjną działającą jako 

wyodrębniona jednostka budżetowa pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy 

Grybów – zwaną dalej GZEAS. 

2. Czynności związane z likwidacją GZEAS należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2016 r. 

3. Czynności likwidacyjne obejmują: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów, zgodnie z przepisami o rachunkowości,  

w tym ustalenie należności i zobowiązań, stanu środków obrotowych oraz majątku trwałego znajdującego  

się w użytkowaniu likwidowanej jednostki budżetowej, 

2) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych, sporządzenie bilansu zamknięcia, 

3) sporządzenie protokołów stanu majątku, należności i zobowiązań, 

4) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 

5) zgłoszenie likwidacji właściwemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu i Urzędowi 

Statystycznemu oraz innym urzędom i podmiotom z którymi GZEAS współpracuje w sprawach dotyczących 

oświaty, 

6) zgłoszenie zmiany do podmiotów, z którymi GZEAS zawarł umowy, które nie wygasają z dniem 31grudnia 

2016 roku, 

7) zarchiwizowanie dokumentacji płacowej, pracowniczej i finansowej oraz przekazanie jej do archiwum 

Urzędu Gminy Grybów, 

8) przekazanie majątku jednostki. 

§ 2. Wyznacza się Dyrektora GZEAS jako osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności likwidacyjnych. 

§ 3. 1. Mienie po zlikwidowanej jednostce budżetowej przejmuje Urząd Gminy Grybów. 

2. Podstawą przekazania będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku likwidowanej jednostki. 

§ 4. Dokumentację zlikwidowanego GZEAS przejmuje Wójt Gminy Grybów. 

§ 5. 1. Należności i zobowiązania GZEAS z dniem 1stycznia 2017 r., przejmuje Urząd Gminy Grybów. 
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2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych jednostki według stanu na dzień likwidacji podlegają 

wpłacie na rachunek bankowy Gminy Grybów, 

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2017 roku pracownicy GZEAS zgodnie z art. 23¹ Kodeksu Pracy stają  

się pracownikami Urzędu Gminy Grybów. 

§ 7. Zadania wykonywane dotychczas przez GZEAS przyjmuje do wykonania Urząd Gminy Grybów. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów. 

§ 9. Traci moc: Uchwała Rady Gminy Grybów Nr XXIX/255/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie  

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej  pod nazwą  ,,Gminny Zespół   Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół ”. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Radzik 
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