
Zarządzenie Nr 897 / 2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

  z dnia 5 października 2022 r. 

 

w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie przekształcenia 

samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                     

w Sycowie w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                           

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LI/436/2022 Rady Miejskiej w Sycowie  z dnia 

29 września 2022 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Sycowie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2022r. samorządowego zakładu budżetowego                  

o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie  w celu jego przekształcenia w jednostkę 

budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie  na likwidatora samorządowego 

zakładu budżetowego wyznacza się Dyrektora zakładu. 

2. Czynności likwidacyjne samorządowego zakładu budżetowego przeprowadzi Dyrektor zakładu 

przy pomocy pracowników tego zakładu w terminie do 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 2. Czynności związane z likwidacją, do których wykonania zobowiązany jest Dyrektor 

samorządowego zakładu budżetowego stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia  

 

§ 3. Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta w Sycowie z uwagi na zmianę formy prawnej 

samorządowego zakładu budżetowego dokona uregulowania w zakresie stosunku pracy Dyrektora 

likwidowanego zakładu. 

 

§ 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyda decyzji w sprawie przekazania w trwały zarząd  

obiektów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie działającego w formie jednostki 

budżetowej w terminie do 31 grudnia 2022r.  

 

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2022r. odwołuje się wszystkie udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia 

Dyrektorowi zakładu związane z funkcjonowaniem samorządowego zakładu budżetowego o nazwie  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie . 

 

§ 6. Dyrektor jednostki budżetowej w terminie nie później niż do 31 marca 2022 r. przedłoży 

Burmistrzowi Sycowa sprawozdanie końcowe z zakończenia czynności związanych z likwidacją 

samorządowego zakładu budżetowego. 

 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Syców.   

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców  

Dariusz Maniak  

 

 



 
Załącznik do Zarządzenie Nr 897/ 2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

                                                                       z dnia 5 października 2022 r. 

 

 

 

Zadanie Termin 

graniczny 

Osoby 

odpowiedzialne 

Bezpośredni 

wykonawca 

I etap    

Złożenie projektu budżetu 

MOSiR na 2021 r. działającej w 

formie jednostki budżetowej z 

zestawieniem kosztów na 

obiektach administrowanych 

15.10.2022 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Sporządzenie wykazu umów i 

zobowiązań MOSiR 

31.10.2022 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 

II etap    

Powiadomienie pracowników 

zakładu budżetowego, że staja 

się pracownikami jednostki 

budżetowej, bez zmiany 

warunków pracy i płacy 

30.10.2022 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 

Uregulowanie stosunku pracy 

Dyrektora MOSiR 

30.10.2022 Burmistrz Wydział 

Organizacyjny  

Wydanie zarządzenia w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji 

składników majątkowych i 

powołanie Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

31.10.2022 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 

Wystąpienie do kontrahentów z 

informacją o likwidacji zakładu 

budżetowego w celu 

przekształcenia w jednostkę 

budżetową 

31.10.2022 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 

Wniosek o wyrejestrowanie w 

GUS i zarejestrowanie nowej 

jednostki, uzyskanie REGON, 

zgłoszenia do US i ZUS 

30.11.2022 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Wydanie decyzji w sprawie 

przekazania w trwały zarząd  

obiektów dla MOSiR 

działającego w formie jednostki 

budżetowej 

31.12.2022 Burmistrz Wydział 

Gospodarki 

Nieruchomościami 

• Przeprowadzenie 

inwentaryzacji środków 

pieniężnych na dzień 

31.12.2022. 

• Wystąpienie do 

kontrahentów o 

potwierdzenie sald. 

• Przeprowadzenie 

inwentaryzacji składników 

majątkowych na dzień 

31.12.2022 

31.12.2022 Dyrektor MOSiR Pracownicy 

MOSiR 

Przekazanie wszystkich środków 

finansowych zakładu na dzień 

likwidacji na rachunek Gminy 

Syców 

31.12.2022 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 



Złożenie dyspozycji zamknięcia 

rachunków bankowych zakładu 

budżetowego 

31.12.2022 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Wyrejestrowanie starych kas 

fiskalnych i zakup nowych 

31.12.2022 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Sporządzenie protokołu zdawczo 

odbiorczego wg stanu na dzień 

31.12.2022 

• Ustalenie stanu majątku w 

użytkowaniu zakładu 

budżetowego 

• Wykaz dokumentacji 

technicznej zakładu 

• Wykaz wierzytelności 

• Sporządzenie protokołu 

zdawczo-odbiorczego akt 

osobowych i spraw 

kadrowych 

• Sporządzenie protokołu 

zdawczo-odbiorczego 

dokumentacji organizacyjnej 

5.01.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Rozliczenie inwentaryzacji 

środków pieniężnych i 

składników majątkowych 

31.01.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Sporządzenie sprawozdań 

budżetowych MOSiR –zakład 

budżetowy: 

• Sporządzenie sprawozdań: 

Rb30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-

UN, Rb-UZ za 2022  

• Rozliczenie za 

administrowane obiekty ( 

Zalew, Orlik, Skatepark) za 

2022  

• Rozliczenie dotacji 

przedmiotowej za 2022 

• Złożenie sprawozdań GUS – 

Z-06 i F-03 (17.02.2023) 

• Sporządzenie i rozesłanie 

PIT -11, PIT 4R, PIT 8AR 

• rozliczenie prewskaźnika za 

2022 do 10.02.2023 

• informacja o mieniu 

komunalnym do ok. 

15.02.2023 

15.02.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Sporządzenie i wysłanie do 

ZUS, Urzędu zamówień 

publicznych i UMWD 

deklaracji, informacji i 

sprawozdań: 

• Deklaracja IWA do 

31.01.2023 

• Informacja o zatrudnionych 

emerytach do 28.02.2023 

• Roczne sprawozdanie o 

udzielonych zamówieniach 

do 28.02.2023 

• Informacja o zakresie 

korzystania ze środowiska 

31.03.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 



oraz o wysokości 

udzielonych opłat do 

31.03.2023 

 

Prowadzenie ksiąg 

rachunkowych zlikwidowanego 

zakładu budżetowego  i 

sporządzenie dokumentów: 

• ZUS, VAT, podatek 

dochodowy od wynagrodzeń 

w m-cu XII 

• Bilans 

• Rachunek zysków i strat 

• Zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

• Informacja dodatkowa 

• CIT-8 

• Bilans skonsolidowany, 

wzajemne rozliczenia 

między jednostkami – tylko 

do Gminy 

1.01.2023-

31.03.2023 

Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Sporządzenie sprawozdania 

dotyczącego zakończenia 

czynności związanych z 

likwidacją zakładu budżetowego 

31.03.2023 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 

zakładu budżetowego na dzień 

31.12.2022 r. 

30.06.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

III etap 

 

   

Złożenie deklaracji na podatek 

od nieruchomości 

 

1.01.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Wprowadzenie bilansu otwarcia 

jednostki budżetowej  

31.03.2023   

Otwarcie ksiąg rachunkowych 

jednostki budżetowej i ich 

prowadzenie do momentu 

sporządzenia bilansu zakładu 

budżetowego 

1.01.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Wydanie zarządzeń Dyrektora w 

sprawie przyjęcia dokumentów: 

• Polityki rachunkowości 

• Instrukcji obiegu 

dokumentów finansowo-

księgowych 

 

31.01.2023 Dyrektor MOSiR Główna Księgowa 

MOSiR 

Sporządzenie nowych umów z 

kontrahentami, w szczególności 

z podmiotami: Bank, Energa, 

PGNiG, Telefonia i operatorzy 

komórkowi, itp. 

31.01.2023 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 

Wydanie zarządzeń Dyrektora w 

sprawie przyjęcia dokumentów: 

• Polityka bezpieczeństwa i 

ochrony danych osobowych 

• Regulamin organizacyjny 

• Regulamin pracy 

31.01.2023 Dyrektor MOSiR Dyrektor MOSiR 



• Regulamin zamówień 

publicznych 

• Regulamin kontroli 

wewnętrznej 

• Regulamin wynagradzania 

regulamin premiowania 

• Regulamin oceny okresowej 

• Regulamin ZFŚS 

• Regulamin kontroli 

zarządczej 

• I innych dokumentów 

niezbędnych dla 

prawidłowego 

funkcjonowania jednostki  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


