
Załącznik 

do Uchwały Nr 1??. ).3- °ĆX / 
Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia.i?f. A!?. . 'Pi. PP / -

Harmonogram czynności związanych z likwidacją Powiatowego Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu wraz z wchodzącymi w jego skład 
szkołami. 

Zadania do realizacji Termin 
realizacji 

Wykonawca 

Czynności formalno-prawne 
Wypowiedzenie stosunków 
pracy nauczycieli 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Refera 

do 
31.05.2021 r. 

z realizacji zada 
'u Edukacji 

Likwidator 

iia do 02.06.2021 roku do 

Wypowiedzenie stosunku pracy 
Dyrektora Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podzamczu 

do 
31.05.2021 r. 

Dyrektor Wydziału 
Organizacji 

i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego 
w Kielcach 

Wypowiedzenie stosunków pracy 
pracowników niepedagogicznych 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
31.05.2021 r. 

z realizacji zadał 
u Edukacji 

Likwidator 

tia do 02.06.2021 roku do 

Wydanie świadectw pracy 
pracownikom, którzy otrzymali 
wypowiedzenie i przekazanie na 
wniosek pracowników druków Rp-7 
(zaświadczenie o 
zatrudnieniu i wynagrodzeniu) 

31.08.2021 r. Likwidator 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora z realizacji zadania do 11.09.2021 roku do 
Referatu Edukacji 

Wystawienie PIT-11 dla pracowników, 
którzy otrzymali wypowiedzenia. 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
10.09.2021 r. 

z realizacji zadar 
u Edukacji 

Likwidator 

iia do 11.09.2021 roku do 

Wydanie świadectwa pracy Dyrektorowi 
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podzamczu 

31.08.2021 r. Dyrektor Wydziału 
Organizacji 

i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego 
w Kielcach 

Przekazanie protokołu zdawczo-
odbiorczego na dzień 31.08.202lr. akt 
osobowych nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych 

do 31.08.2021 r. Likwidator 
(przekazujący), 

Dyrektor Wydziału 
Organizacji 



i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego 
w Kielcach (przyjmujący) 

Archiwizacja akt osób zwolnionych 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Ref er a 

do 31.08.2021 r. 

z realizacji zadaj 
u Edukacji 

Likwidator 

ua do 11.09.2021 roku do 

Przekazanie organowi prowadzącemu 
listy nauczycieli będących emerytami 
i rencistami w celu wskazania 
szkoły/placówki, w której będą 
korzystać z ZFŚS 

do 
30.06.2021r. 

Likwidator 
(przekazujący), 

Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, 

Sportu 
i Turystyki Starostwa 

Powiatowego 
w Kielcach (przyjmujący) 

Zawiadomienie nauczycieli będących 
emerytami i rencistami o szkole/ placówce, 
w której będą korzystać z ZFŚS 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
31.08.2021r. 

z realizacji zadar 
u Edukacji 

Likwidator 

lia do 11.09.2021 roku do 

Wygaszenie trwałego zarządu dla 
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podzamczu 
i przekazanie nieruchomości organowi 
prowadzącemu 

do 31.08.2021 r. 
z mocą 
obowiązującą 
od01.09.2021r. 

Dyrektor Wydziału 
Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego 

w Kielcach 
Wyrejestrowanie placówki z ewidencji 
podatników podatku od nieruchomości. 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
31.08.2021 r. 

z realizacji zadar 
u Edukacji 

Likwidator 

tia do 11.09.2021 roku do 

Przekazanie protokolarnie majątku 
ruchomego do Starostwa Powiatowego 

od 
31.08.2021 r. 

do 
01.09.2021 r. 

Likwidator (przekazujący), 
Skarbnik Powiatu, 
Dyrektor Wydziału 

Organizacji 
i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego 

w Kielcach, Dyrektor 
Wydziału Strategii i 
Rozwoju, Kierownik 

Zespołu Wsparcia 
Informatycznego. 

(przyjmujący), 
Przekazanie organowi prowadzącemu 
dokumentacji Placówki (z wyjątkiem 
dokumentacji z przebiegu nauczania 
i dokumentacji finansowo - księgowej) 

do 
30.09.2021r. 

Likwidator (przekazujący), 
Dyrektor Wydziału 

Organizacji 
i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego 

w Kielcach 
(przyjmujący) 



Przekazanie kuratorowi oświaty 
dokumentacji przebiegu nauczania 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Refera 

do 
30.09.2021r. 

z realizacji zadań 
tu Edukacji 

Likwidator 

ia do 04.10.2021 roku do 

Aktualizacja bazy danych SIO, w tym 
skreślenie Placówki z rejestru REGON 

do 
06.09.2021r. 

Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki 

Starostwa Powiatowego 
w Kielcach 

Przygotoanie sprawozdania o wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego za okres od 01.01.2021 r. do 
31.08.2021 r. 

do 
30.09.2021 r. 

Likwidator 
(przekazujący), 

Dyrektor Wydziału 
Edukacji, Kultury, 

Sportu 
i Turystyki Starostwa 

Powiatowego 
w Kielcach 

(przyjmujący) 
Czynności finansowe 
Zawiadomienie kontrahentów o likwidacji 
Placówki i ewentualne wypowiedzenie 
umów. 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
31.05.2021 r. 

z realizacji zadań 
u Edukacji 

Likwidator 

'a do 02.06.2021 roku do 

Rozwiązanie (cesja) umów na usługi 
telekomunikacyjne, dostawę wody, 
energii, wywóz śmieci, itd. 

do 
31.08.2021 r. 

Likwidator 
w uzgodnieniu 

z Wydziałem Organizacji 
i Zarządzania 

Kryzysowego, Dyrektor 
Wydziału Organizacji 

i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Kielcach 

Wypłata: 
1) odpraw, 
2) dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, 
3) ekwiwalentów za 

niewykorzystany urlop 
4) świadczeń urlopowych 

Innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy nauczycielom i pracownikom 
niepedagogicznym 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
31.08.2021 r. 

z realizacji zadani 
u Edukacji 

Likwidator, Dyrektor 
Wydziału Organizacji 

i Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego 
w Kielcach (w stosunku do 

Dyrektora PMOW) 

a do 11.09.2021 roku do 

Uregulowanie zobowiązań wobec ZUS, 
US, PFRON (składki na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek 
od osób fizycznych - od wypłaconych 
wynagrodzeń) i wyegzekwowanie 
należności 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referat 

do 
31.08.2021 r. 

z realizacji zadam 
u Edukacji 

Likwidator 

a do 11.09.2021 roku do 



Rozliczenie ZFŚS i przekazanie środków do do 
wskazanej szkoły/ placówki | 31.08.2021 r. 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora z realizacji zadani 
Referatu Edukacji 

Likwidator 

a do 11.09.2021 roku do 

Zamknięcie rachunków bankowych 
placówki 

do 
31.08.2021 r. 

Likwidator 

Dokonanie wykreśleń Powiatowego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Podzamczu w Urzędzie Skarbowym, 
wraz z wyrejestrowaniem szkoły 
jako podatnika oraz w GUS, PFRON 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Refera 

do 
10.09.2021 r. 

z realizacji zadani 
'w Edukacji 

Likwidator 

7 do 11.09.2021 roku do 

Wyrejestrowanie placówki jako płatnika 
i pracowników z ewidencji ZUS 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referai 

do 
06.09.2021 r. 

z realizacji zadani 
u Edukacji 

Likwidator 

i do 11.09.2021 roku do 

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia 
grupowego nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych, którzy otrzymali 
wypowiedzenie 

Przekazanie sprawozdania Likwidatora 
Referai 

do 
06.09.2021 r. 

z realizacji zadani 
u Edukacji 

Likwidator 

i do 11.09.2021 roku do 

Wystawienie deklaracji PIT-4R jednostki do 
06.09.2021 r. 

Likwidator 

Weryfikacja planu wydatków w związku 
z likwidacją szkoły i przekazanie informacji 
do organu prowadzącego 

do 
31.08.2021r. 

Likwidator 

Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 
31.08.202lr. zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości 

do 
31.08.2021 r. 

Likwidator, Dyrektor 
Wydziału 

Organizacyjnego 
i Zarządzania 

Kryzysowego, 
Skarbnik Powiatu, 
Dyrektor Wydziału 

Strategii 
i Rozwoju, Kierownik 

Zespołu Wsparcia 
Informatycznego 

Dokonania procedury zamknięcia ksiąg 
rachunkowych poprzez doprowadzenie ich 
do stanu, w którym nieodwracalnie 
wyłączona jest możliwość dokonania 
zapisów księgowych z tychże księgach 

do 
15.10.2021 r. 

Likwidator 

Sporządzenie sprawozdań finansowych na 
dzień 31.08.202lr. z uwzględnieniem 
dokumentacji dodatkowej obowiązującej 
przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2020 
z pominięciem pakietów bilansowych. 

do 
15.10.2021 r. 

Likwidator 

Sporządzenie informacji dotyczącej 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 
dzień 31.08.202lr. 

do 
31.08.202 lr. 

Likwidator 



Przekazanie informacji Likwidatora z realizacji zadania do 11.09.2021 roku do 
Referatu Edukacji 

Sporządzenie sprawozdań budżetowych: 
Rb-27S, Rb-28S - miesięcznych 

do 
10.09.2021 r. 

Likwidator 

Sporządzenie sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych 
Rb-27S, Rb-28/s, Rb-Z, Rb-N - rocznych 

do 
10.09.2021 r. 

Likwidator 

Protokolarne przekazanie organowi 
prowadzącemu dokumentacji finansowo-
księgowej. 

do 
15.10.2021 r. 

Likwidator 
(przekazujący), 

Dyrektor Wydziału 
Organizacji 

i Zarządzania 
Kryzysowego 

Starostwa 
Powiatowego 
w Kielcach 

(przyjmujący) 
Sporządzenie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu w formie opisowej 
na dzień 31.08.2021r. 

do 
15.10.2021 r. 

Likwidator 


