
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 17 lipca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Drzewicy do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.129 ust.l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , 
poz.60), w związku z Uchwałą Nr XXVI/202/2017 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 
l O lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica do nowego ustroju szkolnego 
zarządza się , co następuje: 

§ l. Przyjmuje się Harmonogram czynności włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Drzewicy do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy w brzmieniu 
określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Termin rozpoczęcia czynności związanych z włączeniem wyznacza się na dzień 17 lipca 
2017 r. a zakończenia zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w §l. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Drzewicy, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Drzewicy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 49/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 171ipca.2017 r. 

Harmonogram czynności włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła 11 w Drzewicy 

do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy 

Zadanie do realizacji Uwagi/Termin Osoba odpowiedzialna 

Działania formalnoprawne 

Przekazanie protokołem dokumentacji Gimnazjum Przekazanie - Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania) dokumentacji w Drzewicy 
do Szkoły Podstawowej w Drzewicy składników - Dyrektor Szkoły 

majątkowych, akt Podstawowej 
osobowych i spraw w Drzewicy 
kadrowych, 
przekazanie 
dokumentacji 
dotyczącej pracy 
nastąpi protokołem 

do 30.08.2017 r. 

Działania finansowe 

Powiadomienie wszystkich kontrahentów o włączeniu 
(rozwiązanie umów, które funkcjonowały w Gimnazjum 
w Drzewicy, zawarcie nowych umów przez Szkołę 
Podstawową w Drzewicy 
-powiadomienie kontrahentów do 04.08.2017 r. -Dyrektor Gimnazjum 

w Drzewicy 

-rozwiązanie umów do 31.08.2017 r. 
-Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 

-nawiązanie umów do 31.08.2017 r. 
-Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Drzewicy 

' 



Lp. Zadanie do realizacji 

11. Sporządzenie sprawozdań budżetowych Rb-28S, Rb-27S, 
Rb-N, Rb-Z za okres 01.01.2017 r.- 31.08.2017 r. 

12. Sporządzenie informacji o wykonaniu: 
-funduszu wynagrodzeń na dzień 31.08.2017 r. 
-etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2017 r. 

13. Sporządzenie informacji opisowej z wykonania budżetu z 
okresu od 01.01.2017 do 31.08.2017 r. 

14. Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia 
zmian funduszu (wraz z arkuszami wzajemnych rozliczeń za 
okres 01.01.2017 r.- 31.08.2017 r.). 

15. Sporządzenie protokołu zdawczo- odbiorczego wg stanu na 
dzień 31.08.2017 r., zawierającego m.in. : 
-ustalenie stanu majątkowego znajdującego się w 
użytkowaniu placówki, 
-wykaz wierzytelności ( należności i zobowiązań) 

16. Przekazanie używanych pieczęci do Szkoły Podstawowej 
w Drzewicy 

17. Przekazanie do Szkoły Podstawowej w Drzewicy wykazu 
emerytów i rencistów z podziałem na nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi wraz z danymi 
teleadresowymi 

18. Przekazanie archiwum do Szkoły Podstawowej w Drzewicy 

Uwagi/termin Osoba odpowiedzialna 

do 11.09.2017 r. -Dyrektor ZEAS 
-Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 

do 11.09.2017 r. DyrektorZEAS-Dyrektor 
Gimnazjum w Drzewicy 

do 11.09.2017 r. Dyrektor ZEAS 
Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 

do 20.08.2017 r. -Dyrektor ZEAS 
-Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 

do 15.09.2017 r. -Dyrektor ZEAS 
-Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 
-Dyrektor Szkoły 
Podstawowej 
w Drzewicy 

do 31.08.2017 r. -Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 
-Dyrektor Szkoły 
Podstawowej 
w Drzewicy 

do 31.08.2017 r. Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 

do 31.08.2017 r. Dyrektor Gimnazjum 
w Drzewicy 
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