ZARZĄDZENIE NR 76/18
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych,
niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego
działające na terenie Gminy Szydłowiec.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz § 5 Uchwały
Nr XLIV/292/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zarządzam co następuje:
§ 1.
Upoważniam:
1. Panią Anetę Furmańską - Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu,
2. Panią Dorotę Nowak - Specjalistę w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty
w Szydłowcu,
3. Panią Joannę Wanat - Samodzielnego referenta ds. księgowych w Zespole Edukacji
i Finansów Oświaty w Szydłowcu,
4. Pana Macieja Kapturskiego - Radnego Rady Miejskiej w Szydłowcu,
do przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
przyznanej z budżetu gminy dla:
1. Szkoły Podstawowej Montessori w Wysocku
Wysocko 22, 26-500 Szydłowiec ,
2. Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami Specjalnymi ,, Malinowy
Ogród’’ w Szydłowcu
ul. Metalowa 29, 26-500 Szydłowiec,
3. Niepublicznego Przedszkola ,,Królestwo Przedszkolaka”
ul. Radomska 4a, 26-500 Szydłowiec,
4. Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Tygrysków” w Szydłowcu
ul. Moniuszki 11/3 i 11/4, 26-500 Szydłowiec
5. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kolorowa Stonoga”
ul. Kąpielowa 4, 26-500 Szydłowiec.
§ 2.
Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego.
§ 3.
Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną w siedzibie jednostek kontrolowanych.
§ 4.

Kontrola obejmować będzie ustalenie liczby uczniów/dzieci uczęszczających
do niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania
przedszkolnego w poszczególnych miesiącach oraz sprawdzenie wydatków poniesionych
przez te jednostki.
§ 5.
Kontrola przeprowadzona zostanie w terminie od 21 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Edukacji i Finansów
Oświaty w Szydłowcu.
§ 7.
Traci moc Zarządzenie nr 184/16 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie
upoważnienia do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez
niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkól publicznych i niepubliczne przedszkola działające
na terenie gminy Szydłowiec.
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