
Zarządzenie Nr  3148/2018 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia  11 lipca 2018 r. 
 
 
 

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Radomiu, ul. Jana III 
Sobieskiego w Radomiu. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995, z późn. 
zm.) w związku z § 3, 4 i 5 uchwały nr 615/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
27 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 
Sobieskiego w Radomiu, ul. Jana III Sobieskiego w Radomiu, zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Czynności likwidacyjne VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego 
w Radomiu przeprowadza do dnia 31.08.2018 r. dyrektor tej szkoły. 

2. Po dniu 31.08.2018 r. czynności likwidacyjne VIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana III Sobieskiego w Radomiu przeprowadzać będzie osoba upoważniona. 

 
§ 2 

 

W zakresie czynności formalno-prawnych do dnia 31.08.2018 r. należy: 
1. Zawiadomić o likwidacji odpowiednie organy, urzędy lub instytucje. 
2. Rozwiązać zawarte umowy, 
3. Zawiadomić kontrahentów o likwidacji jednostki, 
4. Przeprowadzić inwentaryzację: 

- składników majątkowych i magazynowych drogą spisu z natury, 
- druków ścisłego zarachowania, 
- pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych 
z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. 

5. Dokonać eksportu danych z programu Płace Optivum do programu Hurtownia 
Danych Oświatowych. 

6. Dokonać eksportu danych z programu Płace Optivum do programu Jednorazowy 
Dodatek Uzupełniający (Artykuł 30), a sprawozdanie (forma papierowa 
i elektroniczna), raport (forma papierowa), wykaz wysokości osobistych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych nauczycieli wg stopnia awansu 
zawodowego wraz z danymi kontaktowymi przekazać do Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Radomiu. 

 
§ 3 

 

W zakresie sprawozdawczości budżetowej należy przekazać do Wydziału Budżetu 
Urzędu Miejskiego w Radomiu sporządzone na dzień likwidacji to jest na 
31.08.2018 r. sprawozdania Rb-27S, Rb-28S do dnia 10 września 2018 r. 
a sprawozdania Rb-50, Rb-34S, Rb-N i Rb-Z do dnia 10 października 2018 r. 



§ 4 
 

W zakresie sprawozdawczości finansowej należy: 
1. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U z 2018 poz. 395 

z późn. zm.) księgi rachunkowe zamknąć na dzień 31.08.2018r. 
2. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzić sprawozdanie finansowe (na 

obowiązujących drukach) składające się z: 
- bilansu, 
- rachunku zysku i strat (wariant porównawczy), 
- zestawienia zmian w funduszu jednostki, 
- załączników do wyłączeń. 

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt. 2 złożyć w Wydziale Budżetu 
Urzędu Miejskiego w Radomiu nie później niż do dnia 30 września 2018 r. (bez 
załączników do wyłączeń). 

4. Do dnia 31 sierpnia 2018r. przekazać aktywa i pasywa na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego, w tym: 
a) do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 4 księgozbiór biblioteczny, 
b) do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu, 

ul. Sobieskiego 12 majątek rzeczowy z wyłączeniem majątku, o którym mowa 
w ppkt a, 

c) do Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział Księgowości należności 
i zobowiązania. 

5. W terminie od 1 do 31 października 2018 r. złożyć do Prezydenta Miasta Radomia 
wniosek o pokrycie straty finansowej funduszem jednostki, a następnie dokonać 
stosownego przeksięgowania. 

6. W terminie do 30 listopada 2018 r. złożyć do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego 
w Radomiu sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 2 (wraz z załącznikami 
do wyłączeń) po uwzględnieniu przeksięgowania, o którym mowa w § 4 pkt 5. 

 
§ 5 

 

W zakresie przekazywania środków finansowych należy w terminie do dnia 
16 sierpnia 2018 r. przekazać do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu 
zapotrzebowania na środki finansowe na wydatki budżetowe do końca działalności  
(to jest 31 sierpnia 2018 r. - w tym dniu stan środków na rachunkach bankowych ma 
być wyzerowany) - ze szczegółową specyfikacją i uzasadnieniem ich celowości, 
wyegzekwować należności, przekazać dochody budżetowe (łącznie 
z niewydatkowanymi środkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku 
bankowym) i uregulować zobowiązania (zapotrzebowania na wydatki budżetowe 
będą weryfikowane przez Wydział Edukacji). 
 

§ 6 
 

Do dnia 29 sierpnia 2018 r. należy przekazać do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Radomiu przewidywane wykonanie budżetu i wyodrębniony rachunek bankowy 
wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. 
 
 
 



§ 7 
 

Dokumentację niepedagogiczną likwidowanego VIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana III Sobieskiego w Radomiu należy przekazać do Biura Administracyjno-
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 
§ 8 

 

Przekazanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej do Biura Systemów 
i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE poprzez aplikacje 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia 
będzie możliwe do dnia 30 listopada 2018 r. 

 
§ 9 

 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela będącego 
emerytem i rencistą VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego 
w Radomiu oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, którego VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 
w Radomiu było ostatnim miejscem pracy, będzie naliczany w Bursie Szkolnej Nr 1 
w Radomiu. 
 

§ 10 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam: 
1. Do dnia 31.08.2018r. Dyrektorowi VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 

Sobieskiego w Radomiu. 
2. Od 01.09.2018 r. Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 

§ 11 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

wz.   PREZYDENTA MIASTA 

                     (-) Karol Semik 

           ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 


