
          ZARZĄDZENIE Nr 4 / 2016 

 STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 26 stycznia 2016 roku 

w sprawie: przeprowadzenia w 2016 r. kontroli okresowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dotowanych przez Powiat Poznański. 

Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 

ze zm.); art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r.( poz. 1445 ze zm.) 

oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr XLV/456/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek 

publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 poz. 5536 ze 

zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli okresowych na temat prawidłowości wykorzystania dotacji przez 

niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych. 

§ 2. Celem kontroli jest ocena zgodności ze stanem faktycznym informacji o liczbie uczniów będącej podstawą 

naliczenia dotacji oraz ocena wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem. 

§ 3. Zakres kontroli obejmuje: 

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów, wychowanków będącej podstawą naliczenia dotacji, 

2) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i 

opieki, w tym prawidłowość przebiegu nauczania i organizacji szkoły, 

3) sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków szkoły lub 

placówki. 

§ 4. Kontrolą objęty będzie okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

§ 5. 1. Kontrole przeprowadzone zostaną w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. przez pracowników Wydziału 

Edukacji oraz Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie pisemnych upoważnień Starosty Poznańskiego. 

2. Terminy przeprowadzenia i czas trwania poszczególnych kontroli ustala Starosta Poznański w upoważnieniach do 

przeprowadzenia kontroli. 



§ 6. Plan przeprowadzenia kontroli w 2016 r. w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Edukacji i Wydziału Audytu i Kontroli.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



    UZASADNIENIE  

do  Zarządzenia Nr 4/2016 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 26 stycznia 2016 roku  

Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

ze zm.) organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji 

przyznanych szkołom z budżetów tych jednostek. 

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały Nr XLV/456/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 października 2014 r., 

zmienionej uchwałą Nr XLVI/465/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 listopada 2014 r., kontrolę w zakresie 

prawidłowości wykorzystania dotacji zarządza Starosta Poznański określając: kontrolowany podmiot, termin 

przeprowadzenia kontroli, zakres i czas jej trwania, okres objęty kontrolą oraz sposób przeprowadzenia. 

Z uwagi na to, że zgodnie z planowaną kontrolą w 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kostrzynie, prowadzonym 

przez pana Jana Leszczyńskiego, placówka nie została skontrolowana, ze względu na brak możliwości dokonania 

kontroli, konieczne było jej przesunięcie na 2016 rok. 

W związku z powyższym aby skontrolować prawidłowość wykorzystania przez placówki niepubliczne 

przekazanej dotacji, zasadne jest wprowadzenie niniejszego zarządzenia. 



 

Załącznik nr 1 

Plan przeprowadzenia kontroli w 2016 r. w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Lp Szkoła Organ prowadzący Planowany termin 

przeprowadzenia kontroli w 

2016 r. 

I półrocze 2016 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie /dla dorosłych/ Jan Leszczyński styczeń - luty 

2. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

„LIDER" w Buku 

Małgorzata Szlązak marzec - czerwiec 

3. Szkoła Policealna „LIDER" w Buku Małgorzata Szlązak 

4. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

„LIDER" w Pobiedziskach 

Małgorzata Szlązak 

II półrocze 2016 

5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie Leszek Grobelny wrzesień - październik 

6. Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w 

Puszczykowie 

Julia Kończak listopad - grudzień 

Marzena Turkiewicz-Ziółkowska 

Wydział Edukacji, tel. 061 8410 701 


