
UCHWAŁA NR 134/XVIII/2012
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Konopiska - Gminnej Administracji Oświaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się jednostkę organizacyjną Gminy Konopiska - Gminną Administrację Oświaty zwaną dalej 
GAO. 

§ 2. 1. Zadania realizowane przez GAO przejmie Urząd Gminy Konopiska oraz placówki oświatowe. 

2. Majątek ruchomy GAO zostanie przekazany Urzędowi Gminy Konopiska lub innym jednostkom 
organizacyjnym gminy według ich uzasadnionych potrzeb. O przeznaczeniu majątku zadecyduje Wójt Gminy. 

§ 3. Czynności likwidacyjne przeprowadzi dyrektor jednostki budżetowej i będą one obejmować 
w szczególności: 

- uregulowanie spraw pracowniczych, 

- zamknięcie ksiąg rachunkowych, rachunków bankowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

- zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum w urzędzie gminy, 

- przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości , w tym 
ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałęgo, 

- przekazanie majątku zgodnie z zasadami określonymi w § 2 

- sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki, 

- niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone na rachunku GAO zostaną przekazane na rachunek budzetu 
Gminy Konopiska. 

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanego GAO przejmuje Urząd Gminy Konopiska na podstawie 
protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego w dniu 30 czerwca 2012r 

2. Czynności likwidacyjne zostaną zakończone z dniem 30 czerwca 2012r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
Konopiska. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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