ZARZĄDZENIE NR 231/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6
im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu
Na podstawie § 47 ust. 3, § 48 ust. 1 pkt 6 i § 50 załącznika do zarządzenia nr 54/2019
Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia, zmienionego
zarządzeniem nr 121/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., zarządzeniem nr 176/2019 z dnia
27 czerwca 2019 r. i zarządzeniem nr 209/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6
im. Mikołaja Kopernika przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Inowrocławiu, w zakresie
prawidłowości przydzielania i realizowania godzin ponadwymiarowych i doraźnych
zastępstw nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 11 uchwały
nr XXXI/442/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław (Dz.Urzęd. Woj.Kuj.-Pom. nr 43,
poz. 922).
2. Kontrola, o której mowa w ust.1, obejmuje okres od 1 września 2018 r. do
19 czerwca 2019 r.
§ 2. Do przeprowadzenia kontroli zobowiązuje się zespół w składzie:
1) Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu;
2) Anna Dobecka – inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu;
3) Monika Dąbrowska – inspektor w Wydziale Oświaty i Sportu.
§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od 6 września 2019 r. do
20 września 2019 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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