
Zarządzenie nr 175/2015
Burmistrza Wołczyna 

z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie powołania komisji do spraw przekazania składników majątkowych i dokumentacji 
organizacyjnej Przedszkola Publicznego w Wołczynie  

Na podstawie art.  30 ust.  2 punkt 3 i art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (tekst  jednolity:  Dziennik  Ustaw z  2013  roku,  nr  594,  ze  zmianami)  zarządzam,  co 
następuje: 

§ 1.

W związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wołczynie:
1.  powołuję  komisję  do  spraw  przekazania  dokumentacji  finansowo-księgowej,   składników 
majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Przedszkola Publicznego w 
Wołczynie:
1) Pani Beata Siwak – Sekretarz Gminy Wołczyn, przewodniczący komisji.
2) Pan Marcin Kaczmarczyk – inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu 
Miejskiego w Wołczynie.
3. Pani Halina Zygmunt - nauczyciel Przedszkola Publicznego w Wołczynie.
4. Pani Krystyna Radwańska  - nauczyciel Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

2.  zobowiazuję  dyrektora  Przedszkola  Publicznego  w  Wołczynie  do  powołania  komisji,  która 
dokona inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w terminie umożliwiającym 
przekazanie całości majątku i dokumentacji przedszkolnej do dnia 20 grudnia 2015 roku.

§ 2

Przekazaniu podlegają:
1) majątek trwały i wyposażenie,
2) dokumentacja techniczna obiektu,
3) dokumentacja księgowa bieżąca i archiwalna,
4) dokumentacja organizacyjna,
5) dokumentacja osobowa pracowników.

§ 3

1.  Inwentaryzację  składników  majątkowych  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora 
Przedszkola  Publicznego  w  trybie  określonym  w  przepisach  wewnętrznych  przedszkola 
dotyczących inwentaryzacji,  według stanu na dzień 31 sierpnia 2015 roku. 

2. Prace komisji inwentaryzacyjnej przedszkola oraz komisji do spraw przekazania dokumentacji 
organizacyjnej i majątku Przedszkola Publicznego w Wołczynie są prowadzone w obecności Pani 
Krystyny  Bajer  –  przekazującej  majątek  i  dokumentację  organizacyjną,  oraz  Pani  Alicji 
Kwaśnickiej – przejmującej majątek i dokumentację przedszkola.

4. W przypadku nieobecności osoby przekazującej lub przejmującej majątek osoba nieobecna może 
ustanowić swojego pełnomocnika, a komisja prowadzi prace z udziałem tej osoby. 

§ 4. 



1. Protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez członków komisji,  osobę przekazującą i  osobę 
przejmującą majątek i dokumentację sporządza się w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:
1) Pani Krystyny Bajer – osoby przekazującej,
2) Pani Alicji Kwaśnickiej – osoby przejmujacej,
3) Przedszkola Publicznego w Wołczynie,
4) Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

2.  Przekazanie  składników  majątku  następuje  na  podstawie  arkuszy  inwentaryzacyjnych 
składników majątku przedszkola sporządzonych przez komisję inwentaryzacyjną o której mowa w 
§ 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia. Kopie arkuszy dołącza się do protokołu.

3.  W protokołach  zamieszcza  się  uzasadnienie  ewentaualnego  braku  podpisów osób  członków 
komisji lub osoby przekazującej lub przejmującej majątek i dokumentację przedszkola.

4. Komisja prowadzi prace w okresie od dnia 19 października do 21 grudnia 2015 roku.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek


