
ZARZ.t\DZENIE Nr 48 12018 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

w sprawie powolania komisji ds. przekazania skladnik6w majf!tkowych, dokumentacji 
finansowo -ksit(gowej oraz dokumentacji organizacyjnej Szkoly Podstawowej 
w Smardzewie i ustalenia procedury przekazania. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. 
z 2018 r. poz.994 ze zm.), art. 10 ust.l pkt 4 oraz art.57 ust.1 i 2 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Oz. 
U. 2018 poz. 996 ze zm.) w zwiqzku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pub1icznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) zarzqdza siy, co nastypuje. 

§ 1. W zwiqzku ze zmianl:} na stanowisku Oyrektora Szkoly Podstawowej w Smardzewie powoluje siy 
komisjy ds. przekazania skladnik6w majqtkowych, dokumentacji finansowo- ksiygowej oraz 
dokumentacji organizacyjnej Szkoly Podstawowej w Smardzewie w skladzie: 

1) "'f.1I(.g~~...@;.m(f¢.!:.f.~- przewodniczqcy; 

2) Andrzej Kozera - przekazujqcy - czlonek komisji; 

3) Beata Sacherska - przyjmujl:}cy - czlonek komisji. 

§ 2. Ustala siy procedury przekazania skladnik6w majl:}tkowych, dokumentacji finansowo-ksiygowej oraz 
dokumentacji organizacyjnej Szkoly Podstawowej w Smardzewie. 

§ 3. Wykonanie zarzl:}dzenia powierza siy przewodniczqcemu komisji. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

!f,wrtl' 
Andrzej RJ . towski 
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Zal~cznik do zarzqdzenia Nr 48 12018 
W6jta Gminy Sochocin z dnia 10. 
08.2018r.w sprawie powolania komisji ds. 
przekazania skladnik6w maj~tkowych, 

dokllmentacji finanso\l\ 0- ksi<;gowej raz 
doklllllentacji organizacyjnej 0 Szkoly 
Podstawowej w Smardzewie i ustalenia 

procedllry przekazania 

Procedura 


przekazania skladnik6w majqtkowych, dokumentacji ksi~gowej oraz dokumentacji organizacyjnej 


Szkoly Podstawowej w Smardzewie. 


1. 	 Ustypujqcy dyrektor szkoly (przekazujqcy) na podstawie vvydanego zarzqdzenia przeprowadza 

inwentaryzacjy skladnik6w majqtkowych 	 w Szkole Podstawowej w Smardzewie, 


ostalnio z o 


2. 	 0 czynnosciach inwentaryzacyjnych przekazujiJ:cy dyrektor szkoly informuje przed rozpoczyciem 

inwentaryzacji p,o. dyrektora szkoly przejmuj,!:cego SZkOfy. P.o, dyrektor przejmujqcy SZkOfy moze 

uczestniczyc w czynnosciach inwentaryzacyjnych na prawach obserwatora, 

3. 	 Po zakonczeniu inwentaryzacji ustypujiJ:cy dyrektor SZkOfY (przekazujilcy) dokonuje rozliczenia 

inwentaryzacji (spisu z natury ), w kt6rej - 0 He bydzie to wymagane - okresla spos6b rozliczenia 

ewentualnych rozbieznosci wyniklych w toku pracy komisji inwentaryzacyjnej, a nastypnie 

przygotowuje protok61 zdawczo odbiorczy mienia i dokumentacji wedlug wzoru jak w zalqczniku do 

niniejszej procedury, 

4. 	 Arkusze spisowe sporzqdzone w trakcie inwentaryzacji oraz ewentualny protok61 rozbieznosci 

ustypujqcy dyrektor szkoly dolqcza do protokolu zdawczo -odbiorczego. 

5. 	 W protokole zdawczo - odbiorczym skladnik6w majqtkowych umieszcza siy wykaz przekazywanej 

dokumentacji technicznej szkoly. 

6. 	 Do obowiqzk6w ustypujilcego dyrektora szkoly (przekazujqcego) nalezy przygotowanie 

przedstawienie w trakcie przekazywania szkoly: 

1) dokument6w i wykazu dokumentacji ksiygowej (znajdujqcej siy w szkole); 
2) dokumentacji organizacyjnej szkoly. 

7. 	 Dopuszcza siy modyfikacjy wzor6w protokolow oraz zalqcznik6w do nich w zakresie niezbydnym do 

wlaSciwego przekazania szkoly przez ustypujqcego dyrektora szkoly dyrektorowi przejmujqcemu. 

8. 	 Protokoly zdawczo - odbiorcze sporzqdza siy w 3 egzemplarzach, po jednym dla ustypujqcego dyrektora 
szkoly, przejmujqcego dyrektora szkoly oraz W6jta Gminy Sochocin. 

9. 	 Protokoly zdawczo - odbiorcze oraz zalqczniki do nich - po sprawdzeniu ich zgodnosci ze stanem 

faktycznym - podpisujq ustypujqcy dyrektor szkoly, dyrektor szkoly przejmujqcy, przewodnicz'!:cy 

komisji przy kontrasygnacie glownego ksiygowego Szkoly Podstawowej w Smardzewie w zakresie 



spraw maj!,!tkowo - tlnansowych. 

10. 	 Czynnosci przekazania szkoly - wedlug niniejszej procedury - winny nast!,!pic najp6zniej W ostatnim 

dniu pelnienia obowillZk6w dyrektora szkoly przez ustl(puj!,!cego dyrektora. 

11. 	 Przez dyrektora szkoly przejmuj!,!cego rozumie sil( osoby przejmuj!,!c!,! szkoly, kt6rej organ prowadz!'!cy 

powierzyl pelnienie obowillZk6w dyrektora szkoly na podstawie zarz!,!dzenia . 



Zal~cznik do procedury przekazania 

skladnik6w Illaj~tkowych, dokulllentacji 

ksiygowej oraz dokumentacji 

organizacyjnej Szkoly Podstawowej w 

Smardzewie 

PROTOKOL 

Zdawczo - odbiorczy mienia i dokumentacji Szkoly Podstawowej w Smardzewie 

spisany w .................................... w dniu ..................................... 2018 r. pomiydzy: 


Przekazuj'!cym: Panem Andrzejem Kozer'! a 

Przejmujqcym: Paniq Beat'! Sachersk,! w obecnosci: przewodniczqcego komisji: .. 


W zwi!jZku z przejyciem przez Przejmuj,!cego czynnosci dyrektora Szkoly Podstawowej w Smardzewie, Dyrektor 


Przekazuj'!cy przekazuje calkowity majqtek oraz sprawy zwi¥ane z majqtkiem oraz zarz,!dzaniem jednostkq 


organizacyjn,!, w tym bt;dqce w toku w chwili sporzqdzenia niniejszego protokolu, wedlug nastt;puj,!cego 


wyszczegolnienia: 


I) maj'!tek trwaly i pozostale skladniki maj'!tku, w tym wyposaZenia, jak zalqcznik nr I; 


2) informacja 0 zobowi¥aniach i naleznosciach oraz stanie srodkow finansowych, jak zalqcznik nr 2; 


3) dokumentacj~ organizacji szkoly, jak zalqcznik nr 3. 

W ramach dokumentacji odzwierciedlajqcej majqtek i pozostale skladniki przekazano: wykaz dokumentacji technicznej, 

ksiqZk" obiektu budowlanego (nr pozycji i data ostatniego wpisu), informacj" i dokumentacjl( z przeglqdow rocznych (m 

pozycji i data ostatniego wpisu). 

Z dniem ............................................... 2018 r. Przekazujqcy przekazuje P,L:ejmuj'lcemu wszystkie klucze od szkoly 


i pomieszczen, klucze od szaf, biurka i sejfu, klucze od archiwum szkoly, programy i dane zawarte na nosnikach 

informatycznych, sprzl(t komputero\vy bydqcy w dotychczasowym uzytkowaniu Przekazujqcego wraz z wykazem 

zainstalowanego oprogramowania i haslami dost~pu. 

Niniejszy protok61 wraz z zal'leznikami sporz,!dzono w trzech jednobrzmiltcych egzemplarzach, z kiorych po jednym egzemplarzu 

otrzymuj'!: 

I) Przekazuj'!cy; 

2) Przejmuj'lcy; 

3) W6jt Gminy Sochocin. 

Podpis Przekazujqcego: Podpis Przejmujqcego: 

Kontrasygnata gl6wnego ksil(gowego: 

Przewodniczqcy Komisji: 

Oswiadczam, ie wszelkie czynnosci zwiqzane z przekazaniem szkoly zostaly przeprowadzone w spos6b rzetelny i zgodny ze stanem !aktycznym. 

Potwierdzam, ze szkala jest organizacyjnie przygotowana do przej~cia i do rozpocz~cia roku szkolnego. 

(data i czytelny podpis Przekazuj~cego) 



Zal'lcznik Nr 3 do Protokolu zdawczo
odbiorczego mienia i dokumentacji Szkoly 
Podstawowej w Smardzewie z dnia 

......................... 2018 r. 


Dokumentacja organizacyjna Szkoly Podstawowej w Smardzewie 

I. 	 Arkusz organizacyjny szkoly na £ok szkolny 20 ...120.. z dnia ................................................................ ,',. 


2. 	 Arkusze organizacyjne szkoly z lat... ............................ - szt.... 


3. 	 Statut szkoly wraz z uchwalami zmieniaj,!cymi tresc pierwotnego statutu • szt ......................................................... . 


Ostatnia zmiana uchwala Rady Pedagogiczncj nr ................ . .. z dnia ................... Akt zalozycielski szkoly 


4. 	 Zarz,!dzcnia dyrektora plac6wki, w tym w zakresie regulamin6w, p£Ocedur - szt .............. .. 


Ostatnic zarZf!dzenie Nr ...... "" ........... , .. z dnia ............ .. 


6. 	 P£Otokoly z posiedzen Rady Pedagogicznej (ostatni p£Otok61 z dnia" .................................................. ). 


7. 	 P£Otokoly kontroli organ6w zcwn~trznych wg ksiazki kont£Oli, 

8. 	 Prowadzone przez szkol~ rejestry: 

1) Rejestr.. .......................................................... " ............ ,,, ............... " .. z ostatnim wpisem z dnia , 


2) Rejestr.. ..................... " .... ,...... "" ............. , ............ , ............................ , ..z ostatnim wpisem z dnia 


9. 	 Inne : , ................. ,., ... ,' ...... , .. ,.. , ........... " ..... " ............. , ... , ........... ,',., ............. , .. , .... " ......... . 


Przekazuj<jcy v,/w dokumenty 	 Przyjmuj,!cy w/w dokumenty 


