
           

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia  02 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół w Nowym Dworze 

Gdańskim  

 

 Na podstawie § 35 ust. 4 pkt. 3 oraz ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 84/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym  

Dworze Gdańskim, zmienionego następnie kolejnymi uchwałami w sprawie zmiany uchwały             

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym  

Dworze Gdańskim, 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli doraźnej w Zespole Szkół w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

2. Kontrola przeprowadzona zostanie przez wyznaczonych w upoważnieniach 

pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

3. Kontrola doraźna przeprowadzona zostanie w zakresie zgodności z przepisami prawa          

oraz obowiązującymi w placówce regulaminami następujących czynności:  

1) naliczenie oraz wypłata nagród dla pracowników administracji w latach 2017 – 

2019, 

2) naliczenie oraz wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników 

dydaktycznych    w latach 2017 – 2020.  

4. Termin przeprowadzenia kontroli określony zostanie w upoważnieniach dla 

pracowników  do przeprowadzenia kontroli. 

5. Z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od zakończenia wykonywania 

czynności kontrolnych, sporządzony zostanie protokół z kontroli. 

6. Wyniki kontroli oraz ocena kontrolowanej działalności przedstawione zostaną  

w wystąpieniu pokontrolnym. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikowi Wydziału 

Oświaty i Spraw Społecznych.  

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 
 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Kontrola doraźna przeprowadzona zostanie w związku z pismem skierowanym do 

Starosty Nowodworskiego z dnia 28 października 2020 r. oraz po konsultacji  

w przedmiotowej sprawie  z Zarządem Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na posiedzeniu 

w dniu 24 listopada 2020 r.  

 Zarządzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z założeniami 

Strategii Rozwoju  Powiatu  Nowodworskiego  na  lata  2015 – 2024,  obszar  priorytetowy  

kapitał  ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki  

i społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji 

publicznych w Powiecie. 

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uważa się za zasadne. 

 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


