
Zarzqdzenie Nr 10$IBb017 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

w sprawie powolania komisji ds. przekazania sktadnikow majqtkowych, dokumentacji finansowo-ksiqgowej, 

akt osobowych oraz dokumentacji dotyczqcej organizacji Szkoty Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego 

w Jadwisinie i ustalenia procedury przekazywania. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 31  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2016, 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust.9 ustawy z dnia 07 wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty 

(Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) zarzqdzam co nastepuje: 

a § 1 

W zwipzku ze zmianq na stanowisku Dyrektora Szkoty Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 

powotujq komisjq ds. przekazania sktadnik6w majqtkowych, dokumentacji finansowo-ksiqgowej, 

akt osobowych oraz dokumentacji dotyczqcej organizacji Szkoty Podstawowej w Jadwisinie w sktadzie: 

1. Pani Lidia Filipek - lnspektor ds. przedszkoli w Zespole Obstugi Szkbt i Przedszkoli w Serocku 

- przewodniczqca komisji, 

2. Pani Beata Czarnecka - Sekretarz Szkoiy Podstawowej w Jadwisinie - zastepca przewodniczqcej 

komisji, 

Pani Maria Boiena Jacak - przekazujqca - cztonek komisji, 

4. Pani Malgorzata Leszczyriska - przejmujqca - cztonek komisji. 

m o m i s j a  dziata w oparciu o zatqcznik do niniejszego zarzgdzenia stanowiqcy procedurq przekazania 

skladnikdw majqtkowych, dokumentacji finansowo-ksiqgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczqcej 

organizacji Szkoty Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam przewodniczqcej komisji. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 108/Bb017 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

Procedura przekazania skiadnikbw majqtkowych, dokumentacji finansowo-ksi~gowej, akt osobowych oraz 

dokumentacji dotyczqcej organizacji Szkoty Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie przy zmianie 

dyrektora szkoty. 

1. Dyrektor Szkoty Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie zwany dalej Dyrektorem jako 
przekazujqcy wydaje zarzqdzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji przed przejqciem szkoty przez 

dyrektora przejmujqcego. 

Dyrektor przekazujqcy powotuje komisje inwentaryzacyjnq, wedtug obowiqzujqcej w jednostce 

instrukcji inwentaryzacyjnej. 

a. Po zakohczeniu inwentaryzacji dyrektor przekazujqcy sporzqdza protok6i zdawczo-odbiorczy 
sktadnikow majqtkowych wedlug wzoru stanowiqcego zatqcznik Nr 1 do niniejszej procedury. 
W protokole dyrektor przekazujqcy zawiera rbwniei zapis o sposobie rozliczania ewentualnych 

rozbieinoici, ktore wynikiy w toku pracy komisji inwentaryzacyjnej. 

4. Arkusze spisowe sporzqdzone w trakcie inwentaryzacji, oraz ewentualny protokot rozbieinoici 

dyrektor przekazujqcy dotqcza do protokotu zdawczo-odbiorczego. 

5. Dyrektor przekazujqcy w protokole zdawczo-odbiorczym sktadnikow majqtkowych umieszcza wykaz 

dokumentacji technicznej jednostki. 

6. Dyrektor przekazujqcy sporzqdza protokot zdawczo-odbiorczy dokumentow finansowo-ksiqgowych 
wediug wzoru stanowiqcego zatqcznik Nr 2 do niniejszej procedury. 

7. Dyrektor przekazujqcy sporzqdza protokot zdawczo-odbiorczy akt osobowych i spraw kadrowych 

wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik Nr 3 do niniejszej procedury. 

Dyrektor przekazujqcy sporzqdza protokoi zdawczo-odbiorczy dokumentow dotyczqcych organizacji 
pracy jednostki wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik Nr 4 do niniejszej procedury. 

Dopuszcza sie modyfikacjq wzorow protokoiow oraz zatqcznikdw do nich w zakresie niezb~dnym 

do wtaiciwego przekazania jednostki przez dyrektora przekazujqcego, dyrektorowi przejmujqcemu. 

10. Liczbq sporzqdzonych egzemplarzy protokotbw zdawczo-odbiorczych okreilajq wzory zatqcznikow 

Nr 1, 2, 3,4. 

11. Protokoty zdawczo-odbiorcze Nr 1 i 2 oraz zatqczniki do nich podpisujq kolejno: dyrektor przekazujqcy, 

dyrektor przyjmujqcy oraz osoby w obecnoSci kt6rych nastqpito przekazanie. 

17 Protokoty zdawczo-odbiorcze Nr 3 i 4 oraz zatqczniki do nich podpisujq kolejno: dyrektor przekazujqcy, 

dyrektor przejmujqcy oraz osoby w obecnoici ktorych nastqpito przekazanie. 
























