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ZARZĄDZENIE 570/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Zespołu Ognisk Wychowawczych  
w Rybniku 

Działając na podstawie:
- art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 735/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
w sprawie likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wykonanie Uchwały Nr 735/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
w sprawie likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwanej dalej „uchwałą” 
w zakresie:
	§ 2 ust. 1 uchwały, tj. przejęcie przez Urząd Miasta Rybnika, zwany dalej „Urzędem Miasta”, należności i zobowiązań zlikwidowanej jednostki budżetowej, powierzyć Naczelnikowi Wydziału Księgowości Urzędu Miasta, 
	§ 2 ust. 2 uchwały, tj. przejęcie przez Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, mienia znajdującego się w zarządzie zlikwidowanej jednostki budżetowej, powierzyć dyrektorowi Zespołu Ognisk Wychowawczych          w Rybniku.


§ 2.
Zobowiązać Dyrektora Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, zwanego dalej „jednostką”:
	w zakresie czynności określonych w § 1 ust. 1 do:

	przekazania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach jednostki          na odpowiednie rachunki Urzędu Miasta,
	przeprowadzenia, według stanu na 31 lipca 2018 r., inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zobowiązań i należności jednostki,
	przekazania do Wydziału Księgowości Urzędu Miasta należności i zobowiązań jednostki, według stanu na 31 lipca 2018 r., 

	w zakresie czynności określonych w § 1 ust. 2 do:

	przeprowadzenia, według stanu na 31 lipca 2018 r., inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku jednostki,
	przekazania, według stanu na 31 lipca 2018 r., Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku mienia, znajdującego się w zarządzie jednostki, w tym: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wraz z umorzeniami), pozostałych środków trwałych i niskocennych składników majątku, 

	sporządzenia sprawozdania finansowego, sprawozdań budżetowych, deklaracji i informacji podatkowych oraz ZUS, itp. jednostki na 31 lipca 2018 r.,

ustalenia zobowiązań i należności powstałych po 31 lipca 2018 r., wystawienia stosownych dokumentów potwierdzających wartość należności i/lub zobowiązań            (np. faktur) i przekazania ich Naczelnikowi Wydziału Księgowości Urzędu Miasta,
zatwierdzenia (podpisania) sporządzonych dokumentów, zgodnie ze stosownym upoważnieniem Prezydenta Miasta Rybnika, 
zamknięcia z dniem 31 lipca 2018 r. rachunków bankowych oraz rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
	przeprowadzenia pozostałych czynności, związanych z likwidacją jednostki, niewymienionych w § 2, w szczególności rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym – 
w terminach określonych w przepisach prawa. 

§ 3.
Zobowiązać Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu Miasta do:
	przyjęcia środków finansowych przekazanych przez jednostkę na odpowiednie rachunki Urzędu Miasta,

przyjęcia należności i zobowiązań jednostki do ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta,
przekazania 1 sierpnia 2018 r. środków finansowych pochodzących z ZFŚS jednostki        na rachunek bankowy Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Rybniku, 
przekazania należności i zobowiązań ZFŚS przejętych od jednostki do Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, według stanu na 31 lipca 2018 r.

§ 4.
Listy płac dyrektora jednostki oraz dokumentacja kadrowo-płacowa pracowników jednostki, 
z dniem 1 sierpnia 2018 r. stanowić będą dokumentację Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.

§ 5.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Skarbnikowi Miasta – nadzorującym poszczególne Wydziały i jednostki, każdemu 
w zakresie swojego działania.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


