
UCHWAŁA NR VI -311 /2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 7 października 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia im. kpt. 

Stefana Pogonowskiego, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin,   prowadzonej przez  Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 17, 278) Zarząd Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia  

 im. kpt. Stefana Pogonowskiego, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin, organ prowadzący 

szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 

1) Panu Waldemarowi Henrykowi Andrzejczykowi – Biuro Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego,  

2) Pani Małgorzacie Jeznach – Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 

3) Pani Emilii Prusik – Wydział Edukacji i Kultury, 

4) Pani Angelice Kompiel - Wydział Finansowy, 

5) Pani Karolinie Szulim - Wydział Finansowy. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, upoważnia się do przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona w 2019 roku oraz:  

 1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie 

dokumentacji przebiegu nauczania, 

2) zasadności  i zgodności  poniesionych wydatków zawartych w złożonym rozliczeniu 

otrzymanej dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły. 

2. Wyznacza się Pana Waldemara Henryka Andrzejczyka do koordynowania prac osób 

upoważnionych do przeprowadzenia kontroli. 

3. Kontrole przeprowadza Zespół składający się z co najmniej z dwóch osób. 

 

§ 2 

Wzór imiennego upoważnienia określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego upoważnień wydanych osobom, 

o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, upoważnia się Starostę Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

/-/ Adam Lubiak 

 



 

                                              Załącznik  

                                  do Uchwały Nr VI - 311/2020  

 Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

 z dnia 7 października 2020 r.  

 

 

UPOWAŻNIENIE  NR …….…. 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 17, 278) oraz § 8 Uchwały Nr XLIV – 507/2018 Rady 

Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół publicznych i publicznych, poradni psychologiczno- pedagogicznych, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji ( z późniejszymi zmianami)  oraz § 3 Uchwały Nr VI -

….../2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia ……października 2020 r. w sprawie 

udzielenia upoważnień do kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia im. kpt. Stefana 

Pogonowskiego, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin,   prowadzonej przez Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa 

 

upoważniam 

Panią/Pana …………………………………………………………………………………. 

do przeprowadzenia kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia  im. kpt. Stefana Pogonowskiego, 

ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin,   prowadzonej przez  Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa w zakresie prawidłowości wykorzystania 

dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona w 2019 rok roku oraz:  

1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji 

przebiegu nauczania, 

2) zasadności i zgodności poniesionych wydatków zawartych w złożonym rozliczeniu 

otrzymanej dotacji z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły. 

Kontrola dotyczy dotacji za rok 2019. 

Kontrolę należy przeprowadzić w terminie od 19.10.2020 r. do 30.11.2020 r. 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności, które utrudnią przeprowadzenie czynności kontrolnych 

we wskazanym terminie, termin zakończenia kontroli może być przedłużony do dnia 

31.12.2020 r. 

 

Kontrolujący są upoważnieni do wstępu oraz poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej 

na podstawie niniejszego upoważnienia bez potrzeby uzyskania przepustki. 

 

       

  

 


