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ZARZĄDZENIE NR 138/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym
Przedszkolu "Bajlandia" w Bolesławowie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506), art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2203 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/303/18 Rady Miejskiej Stronia Ślaskiego z dnia 29 stycznia
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stronie Śląskie dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osobowy fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r., poz.635), Burmistrz Stronia Śląskiego
zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzenie kontroli w niepublicznym przedszkolu
nr 41, 57-550 Stronie Śląskie, dotowanym przez Gminę Stronie Śląskie.

"Bajlandia"

z/s

w Bolesławowie

2. Celem kontroli, o której mowa w ust. 1 jest ocena prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonej przez Gminę Stronie Śląskie w roku 2018.
§ 2. Zakres kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych
informacjach na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę
sporządzenia tej informacji,
2) sprawdzenie na podstawie ewidencji i dokumentów księgowo – finansowych prawidłowości wykorzystania
dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.),
3) sprawdzenie zgodności złożonego rocznego rozliczenia
organizacyjną i finansową prowadzoną przez kontrolowanego.
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§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona przez wyznaczone osoby, którym organ dotujący przedszkole
udzieli pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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