
UCHWAŁA NR VI-76/2019 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr VI - 8/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia 

upoważnień do kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EXPERTUS”  

w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki prowadzonym przez Europejską Uczelnię 

Informatyczno – Ekonomiczną w Warszawie  

 

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

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203  

z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr VI – 8/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 

2019 r. otrzymuje brzmienie:  

„Udziela się upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych „EXPERTUS” w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki Organ prowadzący 

szkołę: Europejska Uczelnia Informatyczno – Ekonomiczna w Warszawie  

ul. Modlińska 51, 03 – 199 Warszawa: 

1)    Pani Agnieszce Gryglas, 

2) Pani Hannie Skrzypczak, 

3) Panu Sławomirowi Kuligowskiemu.” 

2. W treści upoważnienia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI – 8/2019 Zarządu 

Powiatu Wołomińskiego wprowadza się następujące zmiany:  

1) „Kontrolę należy przeprowadzić w terminie do 28 czerwca 2019 r.” 

2) „W przypadku wystąpienia okoliczności, które utrudnią przeprowadzenie czynności 

kontrolnych we wskazanym terminie, termin zakończenia kontroli może być 

przedłużony.” 

 

§ 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 zgodnie z treścią zmian zawartą w § 1 niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        /-/ Adam Lubiak 

 



 Załącznik  

do Uchwały Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego  

 Nr VI-76/2019 z dnia 17.04.2019 r. 

 

 

UPOWAŻNIENIE  NR …….…. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XLIV – 508/2018 Rady 

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

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek 

niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji oraz § 3 Uchwały  

Nr ……………….. Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia …………………… zmieniającej 

Uchwałę Nr VI - 8/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnień do 

kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EXPERTUS” w Ząbkach,  

ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki prowadzonym przez Europejską Uczelnię Informatyczno – 

Ekonomiczną w Warszawie  

 

upoważniam 

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

do przeprowadzenia kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EXPERTUS” 

w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki Organ prowadzący szkołę: Europejska Uczelnia 

Informatyczno – Ekonomiczna w Warszawie ul. Modlińska 51, 03 – 199 Warszawa:  

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona 

w 2015 roku oraz: 

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

dokumentacji przebiegu nauczania, 

2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji z dokumentacją organizacyjną  

i finansową szkoły.  

 

Kontrola dotyczy dotacji za rok 2015. 

 

Kontrolę należy przeprowadzić w terminie do 28 czerwca 2019 r. 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności, które utrudnią przeprowadzenie czynności 

kontrolnych we wskazanym terminie, termin zakończenia kontroli może być przedłużony. 

 

Kontrolujący są upoważnieni do wstępu oraz poruszania się na terenie jednostki 

kontrolowanej na podstawie niniejszego upoważnienia bez potrzeby uzyskania przepustki. 

 

       

  


