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ZARZĄDZENIE NR158.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

z dnia 3 września 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad i trybu kontroli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica  

w Nietulisku Dużym 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

oraz § 14 umowy przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym, zarządza się co 

następuje: 

§ 1. 1. Gmina prowadzi okresowe kontrole przestrzegania warunków umowy przekazania prowadzenia 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym. 

2. O terminie i zakresie kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę, co najmniej na 14 dni od daty 

rozpoczęcia kontroli. 

§ 2. 1. Kontrolę przeprowadzają upoważnione przez gminę osoby: 

1) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.): 

a) Aleksandra Bernaciak - kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, 

b) Magdalena Bęben - inspektor w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych. 

2) w zakresie rozliczania dotacji i poprawności poniesionych wydatków zgodnie z ustawą z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.): 

a) Justyna Radlak - inspektor w Referacie Finansowym, 

b) Bożena Dryja - inspektor w Referacie Finansowym. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 zostanie wydane upoważnienie do czynności przewidzianych 

zarządzeniem. 

§ 3. Prawa i obowiązki osób kontrolujących wynikają z § 14 umowy przekazania prowadzenia Szkoły 

Podstawowej w Nietulisku Dużym. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 208/13 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 22.10.2013 r.                 

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w Szkole Podstawowej 

im. St. Staszica w Nietulisku Dużym prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Urszulę Pasternak. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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