UCHWAŁA NR VI/23/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 23 lutego 2015 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 ust. 2, pkt. 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 3092)
otrzymuje następujące brzmienie:
„3) przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Książ Wlkp. dotację
w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75 % ustalonych w budżecie Gminy Książ Wlkp.
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
nie niższej niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Książ Wlkp.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania
i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ jest zadaniem jednostki
samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły i placówki. Ponadto przepisy art. 90 ustawy
o samorządzie gminnym nakładają na burmistrza obowiązek przekazania regionalnej izbie
obrachunkowej uchwał rady gminy i zarządzeń, objętych zakresem nadzoru izby. Przedmiotowa
uchwała została poddana kontroli organu nadzorczego, w wyniku której Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 26/1329/2014 z dnia 16 grudnia 2014r., stwierdziła
sprzeczności w zapisach uchwały w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, i tym samym
stwierdziła nieważność wybranych paragrafów uchwały.
W związku z powyższym, uwzględniając stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, w § 2 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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