
UCHWAŁA NR . |ŁQP
Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia ... 11. .¿¡.ty. piuu.. p2£M5 ► •

w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny 
Idzikowskiej w Zdunach

Na podstawie art. 32 ust. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). art. 12 ust. 2 pkt. 2 
i ust. 5, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 330 ze zm.), art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 
im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień zakończenia działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny 
Idzikowskiej w Zdunach, zwianego dalej „Szkołą”, na dzień 31 sierpnia 2015 r.

§ 2.1. Zakończenie działalności Szkoły przeprowadzi Dyrektor Szkoły - Pani Aneta 
Tarkowska.
2. Dyrektor zobowiązany jest w szczególności do:
1) Zawiadomienia w formie pisemnej o zakończeniu działalności Szkoły odpowiednich 
organów, urzędów i instytucji, w szczególności Urząd Skarbowy', ZUS, GUS, PFRON,
2) Przeprowadzenia inwentaryzacji majątku, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości,
3) Rozwiązania umów7 cywilno-prawnych, które obowiązują w Szkołę,
4) Rozwiązania stosunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i dopełnienie 
wszelkich formalności z tym związanych,
5) Sporządzenia sprawozdań finansowych i budżetowych,
6) Zamknięcia rachunków bankowych i przekazania niewykorzystanych środków na rachunek 
budżetu Powiatu,
7) Uporządkowania dokumentacji i zarchiwizowania jej wg obowiązujących przepisów,
8) Sporządzenia protokołu, z wykonania czynności związanych z zakończeniem działalności 
Szkoły, o których mowa w ppkt 1-7 na dzień zakończenia działalności oraz przedłożenia go 
Zarządowi Powiatu Łowickiego w formie pisemnej,
9) Przekazania organowi prowadzącemu:
a) Sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015,
b) Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015,
c) Sprawozdania ze stanu realizacji stypendiów szkolnych, za rok. szkolny 2014/201.5,



d) Sprawozdania z poniesionych wydatków na wynagrodzenie, dla nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego (styczeń -  sierpień 2015 roku).
10) Zwrotu do organu prowadzącego pieczęci urzędowych, rejestru pieczęci oraz protokołu 
likwidacji używanych pieczęci.
11) Przekazać dokumentację zlikwidowanej Szkoły do archiwum zakładowego Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy 
przekazać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny; stroną przekazującą ze strony 
Szkoły jest Dyrektor, natomiast w imieniu organu prowadzącego stroną przejmującą jest 
Komisja powołana przez Zarzad Powiatu, w skład której wchodzą:
i . .  iA ą im ś ^ Ł ... .ę tó .b .iu  CC... -  przewodniczący/a komisji,
2. .W.i.c!a iw.... 1£ą/.C.4C\.................. -członek komisji,
3. .^ > A c ^ j .k . . .A n m .........  ... -  członek komisji,
4. . .. .$!V|iuI.Ck..................-  członek komisji.

3. Postanawia się wskazać I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu jako 
jednostkę, w której będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 
każdego emeryta lub rencisty zlikwidowanej Szkoły i w tym zakresie zobowiązać Dyrektora 
Szkoły do przekazania wszelkiej dokumentacji i niewykorzystanej części odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego 
im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach -  Pani Anecie Tarkowskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat

2. Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki

3. Członek Zarządu -  Jacek Chudy
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie określenia procedury likwidacyjnej 
Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1,2 oraz art.62 ust.5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.), Rada Powiatu Łowickiego w dniu 25 lutego 2015 r. podjęła uchwały w sprawie 

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach

Ze względu na złożoność majątku i spraw likwidowanej szkoły korzystne będzie, 

dla prawidłowego przeprowadzenia czynności likwidacyjnych, ustalenie harmonogramu 

zadań z tym związanych. Zatem, podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.


