ZARZĄDZENIE NR 205/2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w szkołach
i przedszkolach niepublicznych oraz zakresu kontroli, okresu kontrolowanego i wskazania
kontrolowanych jednostek
Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2014 poz. 3092) w związku z Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania
udzielonych dotacji w szkołach i przedszkolach niepublicznych, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się, spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., Zespół
Kontrolny do przeprowadzenia kontroli planowej w szkołach i przedszkolach niepublicznych
funkcjonujących na terenie Gminy Książ Wlkp.
2. W skład Zespołu Kontrolnego, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
1) Pani Prakseda Muślewska,
2) Pani Agata Weiss-Nowak.
§ 2. Kontrola planowa przeprowadzona zostanie w zakresie zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/282/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
2. Kontrola obejmować będzie okres od 01 stycznia 2015r. do 30 listopada 2015r.
§ 3. Kontrola przeprowadzona zostanie w terminie od 23 grudnia do 31 grudnia 2015r.
w następujących placówkach:
1) Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie,
2) Niepubliczne Przedszkole we Włościejewicach,
3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie,
4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włościejewicach,
5) Niepubliczne Gimnazjum w Chrząstowie.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

