UCHWAŁA NR 6/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok
Na podstawie § 17 Regulaminu kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych Powiatu
Chodzieskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103/2011
Zarządu Powiatu
Chodzieskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli
zarządczej w jednostkach budżetowych Powiatu Chodzieskiego oraz § 9 Uchwały
Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan kontroli na 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Julian Hermaszczuk .....................................................
Wicestarosta
Mirosław Juraszek .......................................................
Członkowie:
Eugeniusz Bogdan .......................................................
Roman Golcz …...........................................................
Remigiusz Nowak ..........................................................
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia....................2014 r.
Plan kontroli na 2015 rok
Przewidywany
termin
kontroli

Lp.

Nazwa jednostki

1.

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Chodzieży

I kwartał 2015r.

2.

Dom Pomocy
Społecznej
w Chodzieży

II kwartał
2015r.

3.

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
w Próchnowie

III kwartał
2015r.

4.

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
Specjalna
w Chodzieży

IV kwartał
2015r.

Zakres kontroli
Ocena działalności jednostki, w tym min. sporządzanie
i zmiany w planie finansowym jednostki
na
2014 i 2015 rok, dokonywanie wydatków i realizacja
dochodów budżetowych w 2014r. i 2015r.
Ocena działalności jednostki, w tym min. sporządzanie
i zmiany w planie finansowym jednostki
na
2014 i 2015 rok, dokonywanie wydatków i realizacja
dochodów budżetowych w 2014r. i 2015r.
Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych w 2013
i 2014r., zgodność dokumentacji z rzeczywistym
wykorzystaniem środków, zgodność ze stanem
faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji
zawartej w rozliczeniu przekazywanym każdego miesiąca
do Starostwa Powiatowego w Chodzieży
Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych
w 2014r., zgodność dokumentacji z rzeczywistym
wykorzystaniem środków, zgodność ze stanem
faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji
zawartej w rozliczeniu przekazywanym każdego miesiąca
do Starostwa Powiatowego w Chodzieży
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UZASADNIENIE
Konieczność przeprowadzania kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych Powiatu
Chodzieskiego nakłada ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych kontrolę
zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy
zgodnie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do obowiązków przewodniczącego
zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zgodnie z art. 247 ust. 2 zarząd jednostki
samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową,
dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych zgodnie z art. 90 ust. 2
ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zm.) otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane
wyłącznie
na
pokrycie
wydatków
bieżących
szkoły
lub
placówki.
W myśl art. 90 ust. 3e. organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość
wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.
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