Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19.04.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej
w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022r. poz. 559 t.j.), oraz art. 10 i art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych
Błotach powołuję Komisję w składzie:
1) Ewa Galicka - Przewodniczący Komisji
2) Patrycjusz Migawa – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Łukasz Czyżewski - Członek Komisji,
4) Mariusz Woźniak – Członek Komisji.
§ 2.
Kontroli podlegać będą następujące obszary działania Przedszkola:
a) zapewnienie warunków działania Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów;
c) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Przedszkola.
§ 3.
Czynności kontrolne, o których mowa w § 2 mogą być prowadzone przy obecności co najmniej
2 członków Komisji, o której mowa w § 1.
§ 4.
Termin przeprowadzenia kontroli wyznacza się na okres od 21.04.2022 r. do 29.04.2022 r.
§ 5.
Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządzi pisemny raport w terminie do 06.05.2022 r.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2021 r. poz. 1082 t.j.) organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej
działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych
przepisów. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu nadzorowi ze strony organu prowadzącego
podlega w szczególności:
1)
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem;
2)
przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów;
3)

przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

W związku z powzięciem informacji o możliwych nieprawidłowościach w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz uczniów Gminnego Przedszkola „Wróżka”
w Białych Błotach powołanie Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej jest uzasadnione.

