
ZARZĄDZENIE Nr 130 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 3 grudnia 2009 r. 

w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie 

 
 
 

        Na podstawie  art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 16 pkt 1 
Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2009 r. 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Z dniem 30 czerwca 2010 r. likwiduje się gospodarstwo pomocnicze 
działające pod nazwą „Gospodarstwo Pomocnicze Kuratorium Oświaty  
w Warszawie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Paryskiej 25, zwane dalej 
„Gospodarstwem” 
  

§ 2. 
 

Dniem rozpoczęcia procesu likwidacji Gospodarstwa jest dzień 
2 stycznia 2010 r. 
 

§ 3. 
 
1. Czynności związane z likwidacją Gospodarstwa powierza się 

Pani Joannie Komisarczuk, zwanej dalej „Likwidatorem”. 
2. Nadzór nad wykonywaniem czynności likwidacyjnych przez Likwidatora 

sprawuje I Mazowiecki Wicekurator Oświaty. 
 

§ 4. 
 

Likwidator obowiązany jest do przedłożenia Mazowieckiemu Kuratorowi 
Oświaty harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie do dnia 
18 stycznia 2010 r. 
 

§ 5. 
 

Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności: 
1. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji Gospodarstwa, zgodnie  

z przepisami o rachunkowości; 
2. sporządzenie planu finansowego likwidacji; 
3. przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia majątku Gospodarstwa; 
4. niezwłoczne zawiadomienie kontrahentów Gospodarstwa o jego 

likwidacji; 
5. zawiadomienie banku obsługującego działalność Gospodarstwa  

o otwarciu likwidacji; 
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6. sporządzenie wykazów spraw dotyczących działalności Gospodarstwa  
i przekazanie spraw niezakończonych wraz z dokumentacją właściwym 
komórkom organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Warszawie, a spraw 
zakończonych do Archiwum Zakładowego Kuratorium Oświaty  

      w Warszawie; 
7. ściągnięcie należności Gospodarstwa wymagalnych do dnia likwidacji; 
8. wypełnienie zobowiązań Gospodarstwa wymagalnych do dnia likwidacji; 
9. sporządzenie wykazów umów cywilnoprawnych, których stroną jest 

Gospodarstwo na dzień otwarcia likwidacji; 
10. rozwiązanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest Gospodarstwo  

i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności i uprawnień 
wynikających z tych umów albo dokonania ich cesji na rzecz Kuratorium 
Oświaty w Warszawie; 

11. sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.); 

12. dokonanie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu  
w terminie nie później niż trzy miesiące po dniu likwidacji, zgodnie  
z przepisami o rachunkowości; 

13. zamknięcie rachunków bankowych Gospodarstwa do dnia likwidacji; 
14. dokonanie odpowiednich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 

do pracowników Gospodarstwa; 
15. przygotowanie i przekazanie Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty 

sprawozdania końcowego z likwidacji; 
16. wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z likwidacją 

Gospodarstwa. 
 

§ 6. 
 

1. W okresie likwidacji Gospodarstwo używa pieczątki „Gospodarstwo 
Pomocnicze Kuratorium Oświaty w Warszawie w likwidacji”. 

2. Do dnia likwidacji Gospodarstwo prowadzi dotychczasową działalność  
i realizuje zadania zgodnie ze Statutem oraz Decyzją Nr 185 Kuratora 
Oświaty z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie powołania gospodarstwa 
pomocniczego -  Zakład Poligrafii w Warszawie, ul Paryska 25 
(z późniejszymi zmianami). 

 
§ 7. 

 
1. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego 

Gospodarstwa przejmuje, z dniem likwidacji, Kuratorium Oświaty  
w Warszawie. 

2. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na 
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 
§ 8. 

 
Należności i zobowiązania Gospodarstwa według stanu na dzień 30 czerwca 
2010 r. stają się należnościami i zobowiązaniami Kuratorium Oświaty  
w Warszawie. 
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§ 9. 

 
Termin zakończenia działalności Likwidatora wyznacza się na dzień 
30 czerwca 2010 r. 
 

§ 10. 
 

Traci moc Decyzja Nr 185 Kuratora Oświaty z dnia 09 sierpnia 1993 r.  
w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego – Zakład Poligrafii 
w Warszawie ul. Paryska 25 ( z późniejszymi zmianami). 
 

§ 11. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


