
Zarządzenie Nr 339/2020 

Burmistrza Brzeska 

z dnia 19 listopada 2020 r. 
 

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 370/2019 Burmistrza Brzeska, z dnia  

6 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej  

w Brzesku, z dnia 16 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

„Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu. 

 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 713 z późn. zm), w związku z § 6 Uchwały  

Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

 

 W załączniku do Zarządzenia Nr 370/2019 Burmistrza Brzeska, z dnia 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie realizacji Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 

16 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi 

Oświaty” oraz nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Dział I ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„I.3. 31 grudnia 2020 r.: Ksiąg drobnego sprzętu w formie papierowej (dotyczy 

przedszkoli). Prosimy o uporządkowanie ksiąg”. 

 

2) Dział I ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„I.4. 31 grudnia 2020 r.: Ksiąg inwentarzowych środków trwałych (kart środków 

trwałych), pozostałych środków trwałych, WNIP oraz drobnego sprzętu (dotyczy szkół). 

Prosimy o uporządkowanie ksiąg”. 

 

§ 2. 

 

Terminy określone w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia, dotyczące przekazania ksiąg 

inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, WNIP oraz drobnego 

sprzętu, dotyczą również jednostek przejętych do wspólnej obsługi z dniem 1 sierpnia 2020 r. na 

podstawie Uchwały Nr XXIII/188/2020 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia  

24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej  

w Brzesku, z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Obsługi 

Oświaty, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej  

w Brzesku, z dnia16 października 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie 

Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu. 

 

§ 3. 

 

 Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty 

w Brzesku. 

§ 4. 

 

 Upoważniam dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku do kontroli 

otrzymanych ksiąg drobnego sprzętu, ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych 

środków trwałych, WNIP i innej dokumentacji z tym związanej oraz do żądania od kierowników 



jednostek obsługiwanych dodatkowych informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia wspólnej obsługi. 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        

        Burmistrz Brzeska 

 

                 mgr Tomasz Latocha 


