
Uchwała Nr 155/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 lipca 2021 roku 
 

w sprawie określenia procedury przekazania składników majątkowych i wszelkiej 

dokumentacji organizacyjnej przy włączeniu Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ciechanowie do Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego  w Ciechanowie (od 1 września 2021r. Zespołu 

Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie)  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz. 920 ze zm.) oraz uchwały Rady Powiatu 

Ciechanowskiego  Nr VI/36/269/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku., Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania czynności włączenia Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie do Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie (od 1 września 2021r. Zespołu Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie), zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr 

VI/36/269/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku. 

2. Przeprowadza się włączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Ciechanowie wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład tj. Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkołą Policealną, Branżową Szkołą II 

stopnia nr 2 do Zespołu Szkół Technicznych    im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie. Włączenie ww. jednostki nastąpi zgodnie z przepisami prawa 

oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 

ustawy – Karta Nauczyciela, kodeksu pracy oraz ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

3. Czynności wynikające z włączenia jednostki przeprowadza dyrektor Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie i dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych       im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. 

 

§ 2 

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w szczególności 

zobowiązany jest do: 

1) zawiadomienia odpowiednich organów, urzędów lub instytucji o włączeniu 

Centrum Kształcenia Ustawicznego do Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie; 



2) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku, przekazania protokołem zdawczo 

– odbiorczym majątku (mienia i dokumentacji); 

3) rozwiązania wszelkich umów, które funkcjonowały w jednostce np. na 

dostawy energii, najmu itp.; 

4) dokonania wypłaty wszystkich wynagrodzeń i świadczeń z tytułu 

zatrudnienia do 31.08.2021r. łącznie z wynagrodzeniem z dołu; 

5) rozliczenia placówki z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em; 

6) sporządzenia wymaganych sprawozdań, w szczególności finansowych, 

budżetowych i statystycznych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych; 

7) zamknięcia rachunku bankowego, niewykorzystane środki na wydatki 

bieżące pozostałe na rachunku należy zwrócić na rachunek Starostwa 

Powiatowego, a także pozostałe środki na rachunku dochodów odprowadzić 

do Starostwa Powiatowego; 

8) uporządkowania dokumentacji szkoły wg obowiązujących zasad i wymogów 

oraz jej zarchiwizowania; 

§ 3 

1. Mienie Centrum Kształcenia Ustawicznego dyrektor przekazuje protokołem 

zdawczo – odbiorczym z dniem 31.08.2021r. dyrektorowi Zespołu Szkół 

Technicznych  im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. 

2. Należności i zobowiązania, które wystąpią po 31 sierpnia 2021r. przejmuje 

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wraz 

z uzgodnieniem sald z kontrahentami w zakresie należności. 

 

§ 4 

1. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień włączenia Centrum Kształcenia 

Ustawicznego, tj. 31.08.2021r. 

2. Na dzień zamknięcia ksiąg, tj. 31.08.2021r. sporządza się sprawozdania 

finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian 

w funduszu Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

§ 5 

1. W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dyrektor włączanej 

jednostki winien niewykorzystane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

środki funduszu socjalnego przekazać na rachunek Starostwa Powiatowego do 

dnia 31 sierpnia 2021r. 

2. W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespół Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w 

Ciechanowie, wskazuje się jako szkołę, w której od 1 września 2021r. będzie 

naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego 

emeryta lub rencistę Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

 



§ 6 

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku 

Nr 114/2021 w sprawie określenia procedury likwidacji Zespołu Szkół Technicznych                                   

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie i utworzenia Zespołu Szkół Kształcenia 

Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego. 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu : 

 

/-/ Joanna Potocka – Rak  - Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta          . 

/-/ Wojciech Rykowski         

/-/ Stefan Żbikowski         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


