
 

Uchwała Nr 147/10 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 6 września 2010 roku 
 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, w celu 
przekształcenia w jednostkę budżetową  

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1490, z późn. zm.1),  
art. 87 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241, z późn. zm.2) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3),  
w związku z § 68 i 69 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych  
i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną 
formę organizacyjno – prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 oraz z 2008 r. Nr 23,  
poz. 135) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Z dniem 1 października 2010 r. stawia się w stan likwidacji, w celu 
przekształcenia w jednostkę budżetową, zakład budżetowy pod nazwą „Ośrodek 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, zwany dalej 
„Zakładem”. 

2. Termin zakończenia likwidacji Zakładu określa się na dzień 31 grudnia 2010 r. 
 

§ 2. 

1. W okresie likwidacji Zakład: 
1) realizuje dotychczasowe zadania; 
2) korzysta z dotychczasowego rachunku bankowego. 

2. Czynności likwidacyjne realizowane będą przez Kierownika Zakładu i obejmują  
w szczególności: 

1)  przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie  
z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz 
stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się  
w użytkowaniu zakładu budżetowego; 

2)  zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami  
o rachunkowości; 

3)  sporządzenie bilansu zamknięcia Zakładu. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,  Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 108, 

poz. 685. 
3
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835. 



§ 3. 
 
Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”, zwaną dalej 
„Jednostką”. 
 

§ 4. 
 
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Jednostka przejmuje prawa i obowiązki Zakładu oraz 

składniki majątku będące w użytkowaniu Zakładu, należności i zobowiązania 
oraz środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym zlikwidowanego Zakładu. 

2. Bilans zamknięcia Zakładu staje się bilansem otwarcia Jednostki i jest 
sporządzany w ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia. 

 
§ 5. 

 
Pracownicy Zakładu z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami Jednostki, 
zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4). 
 

§ 6. 
 

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 

§ 7. 
 
Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Jednostki określa statut,  
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 
§ 8. 

Tracą moc uchwały:  
1) Nr 154/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2004 r. 

w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej i statutu Ośrodka Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 

2) Nr 42/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 r.  
w sprawie nowego brzmienia statutu Ośrodka Edukacji Informatycznej  
i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

 

                                                           
4
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, 

z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, 

poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, 

poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.  

Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120 poz.1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 

r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711, Nr 133, poz. 935,  

Nr 217, poz. 1578 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288  

i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 

Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 465, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz.958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704  

oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 i Nr 135, poz. 912. 

 



§ 9. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 10. 
 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Przepis § 8 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.  

 
 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 

Robert Soszyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

(Ośrodek) jest placówką doskonalenia nauczycieli działającą w formie zakładu 

budżetowego. Celem działania Ośrodka jest doskonalenie zawodowe i wspomaganie 

nauczycieli szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących  

i prowadzących szkoły i placówki z terenu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie 

kształcenia informatycznego i dydaktycznych zastosowań technologii informacyjnej  

i komunikacyjnej.  

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (ustawa z dnia  

27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w art. 87 ust. 1 pkt 2 nakładają 

obowiązek likwidacji do 31 grudnia 2010 r. wojewódzkich zakładów budżetowych 

prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz 1240, z późn. zm.). W związku  

z tym, że Ośrodek realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego  

w zakresie innym, niż przewidziane w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych istnieje konieczność jego likwidacji. Zgodnie z nowym 

brzmieniem  art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który będzie obowiązywał od  

1 stycznia 2011 r. placówki publiczne (w tym placówki doskonalenia nauczycieli) 

zakładane przez jednostki samorządu terytorialnego działają tylko w formie jednostek 

budżetowych, a nie jak do tej pory w formie zakładu budżetowego lub jednostki 

budżetowej.  

W związku z powyższym postanowiono dokonać likwidacji Ośrodek w celu 

przekształcenia w jednostkę budżetową. Nowotworzona jednostka przejmie prawa  

i obowiązki zakładu budżetowego, składniki majątku będące w jego użytkowaniu, 

należności i zobowiązania oraz  środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym 

likwidowanego podmiotu.  

Proponowany termin rozpoczęcia likwidacji przedmiotowego zakładu 

budżetowego to 1 październik 2010 r., a zakończenia likwidacji 31 grudnia 2010 r. 

zaś termin rozpoczęcia działalności nowotworzonej jednostki budżetowej to  

1 stycznia 2011 r. 


