UCHWAŁA NR XVIII/111/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 515 ze zm) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja 2014r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014r., poz. 3092) zmienionej
Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015r., określa się treść
Załącznika
nr 2, zgodnie z treścią Załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/111/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 marca 2016r.

.......................................................................................
(nazwa i adres osoby prawnej/osoby fizycznej
prowadzącej dotowany podmiot )

................................................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

1. Dane podmiotu dotowanego
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………
2. Liczba uczniów/wychowanków
na pierwszy dzień miesiąca ……………………………………………. roku …………………….
Przedszkole

Szkoła
Podstawowa

Gimnazjum

Uczniowie ogółem
w tym:
niepełnosprawni
objęci wczesnym wspomaganiem
rozwoju
spoza Gminy Książ Wlkp.

………………………………………..
(miejscowość i data)
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……….……………………..………
(podpis i pieczątka z określeniem funkcji lub
stanowiska osoby reprezentującej organ prowadzący
dotowany podmiot)
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UZASADNIENIE

Do uchwały nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r.
Wyrokiem z dnia 11.06.2015r., syg. akt I SA/Po1189/14 (doręczonym dnia 21.07.2015r.,
prawomocnym z dniem 21.08.2015r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził
nieważność § 4 ust. 3 Uchwały Nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja
2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Przepis ten stanowił, iż „niepubliczne
przedszkola w informacji podają liczbę godzin realizowanych tygodniowo”. Ponadto Sąd
stwierdził nieważność Załącznika nr 2 do tejże uchwały, w którym w ust. 3 zobowiązano podmiot
do podania tygodniowej liczby godzin realizowanych przez niepubliczne przedszkole.
W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, iż w/w przepisy zostały uchwalone z
przekroczeniem ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie
oświaty. Uznając wyrok za prawidłowy Gmina Książ Wlkp. nie wniosła od wyroku skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku jednak ze stwierdzeniem
nieważności Załącznika nr 2 do uchwały należy określić ponownie jego treść.
Ze względu na konieczność wykonania w/w wyroku, nie ma możliwości podjęcia
alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej działalności
niektórych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książ Wlkp. W związku
z powyższym, została poddana procedurze konsultacji. Zainteresowane podmioty, w terminie od
dnia 04 marca do 18 marca 2016r. miały możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie. We
wskazanym terminie do tut. Urzędu wpłynął formularz opinii złożony przez Stowarzyszenia na
Rzecz Szkoły Podstawowej w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic. Zawarta
w w/w formularzu sugestia nie została uwzględniona w treści zmienianej uchwały gdyż skutkiem
stwierdzenia nieważności zaskarżonego przepisu jest jego wyeliminowanie z obrotu prawnego
z mocy prawa od chwili podjęcia.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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