
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu doraźnego do przeprowadzenia kontroli  

 

Na podstawie art.33  i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz §36 ust. 4 pkt 3 Rozdziału VI 

„Organizacja działalności kontrolnej” Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim przyjętego uchwałą Nr 174/2016 przez Zarząd Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 17 marca 2016 r.  , zarządzam co następuje:  

 

§ 1. 

1. Powołuję Zespół doraźny do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 1  

w Nowym Dworze Gdańskim w składzie:  

1) p. B. Kucharska  – samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,  

2) p. T. Dawidowski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,  

3) P. L. Kraśniański  - inspektor ds. prawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Gdańskim.  

 

2. Celem Zespołu doraźnego jest kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji 

środków trwałych i wyposażenia związanego z realizacją Projektu pt. „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed 

ukończeniem 30 r.ż.”, Umowa nr RPPM.05.0.01-22-0004/17/00.  

 

§ 2. 

 

Powołany Zespół doraźny  pracuje do 30 marca 2018 r. Z wyników pracy przedstawia 

Staroście protokół pokontrolny wraz z wypracowanymi wnioskami.  

 

       § 3. 

Nadzór nad realizacją powierzonych zadań Zespołowi doraźnemu zlecam Wicestaroście 

Nowodworskiemu.  

     § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

STAROSTA  

                                                                                                                   (-) 

Zbigniew Ptak 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 21 lutego 2018 r. do Starosty Nowodworskiego wpłynął wniosek p. Barbary 

Ogrodowskiej – Wicestarosty Nowodworskiego informujący o powstałych wątpliwościach 

członków Zespołu monitorującego realizację projektów z obszaru edukacji  przy realizacji 

projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.  

Na polecenie Starosty z dnia 23 lutego 2018 r. i opierając się o zapisy Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, niniejszym 

dokumentem postanowiono powołać Zespołu doraźny do przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia związanego  

z realizacją Projektu w Zespole Szkół Nr 1 pt. „Żuławska Akademia EduTIKacji”, Umowa  nr 

RPPM.03.02.01-22-0085/15-00, by wyjaśnić wątpliwości związane z realizacją tegoż 

projektu.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  

 

 

STAROSTA  

                                                                                                                   (-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 


