
Zarządzenie Nr 326(286)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany uchwały 

Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz.  594  ze  zm.)  oraz  §  1  pkt  2  załącznika  do  Uchwały  Nr  VII/62/11  Rady Miasta  Piły

z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji

i  trybu  działania  Gminnej  Rady Działalności  Pożytku  Publicznego Miasta  Piły zarządzam, 

co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności  Pożytku Publicznego Miasta  Piły w przedmiocie  zmiany 

uchwały Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania  i rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  jednostek  oświatowych 

prowadzonych  przez  inny  organ  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  trybu 

i zakresu  przeprowadzenia  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  udzielonej  dotacji, 

która stanowi załącznik do zarządzenia. 

2. Podstawą  zmiany  przedmiotowego  dokumentu  jest  doprecyzowanie

i ujednolicenie nazewnictwa w uchwale, aby odzwierciedlało obowiązujące przepisy. 

§ 2.1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 2 października 2015 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 16 października 2015 r.

§  3. Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia. 



§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  zarządzenia  w  wersji  papierowej

i elektronicznej.

§ 5.  Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną

za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Oświaty,  Kultury

i Sportu.

§  6. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty, 

Kultury i Sportu.

§  7. Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły i na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Piły.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta Miasta

Katarzyna Paczyńska
radca prawny

(BdP-226)



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr ……….15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia ………………. 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany uchwały 

Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji

Podstawę  konsultowania  przez  organy  administracji  publicznej  prowadzące 

działalność  w  sferze  zadań  publicznych  projektów  aktów  prawa  miejscowego

z Gminną Radą Działalności  Pożytku Publicznego Miasta  Piły stanowi art.  5 ust.  2

pkt  4  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

      Dyrektor
Wydziału Oświaty,
   Kultury i Sportu

                                                                              /-/ Sebastian Dzikowski



 Załącznik do Zarządzenia Nr ……….15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia ………………. 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany uchwały 

Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji

Uchwała Nr ………………..

Rady Miasta Piły

z dnia ……………………… 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek 

oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; 645, 1318, 

z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 

2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,  

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U.  z 2007 r.  Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 

poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 

Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, 

Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.  814, Nr 149, poz. 887 

i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i 979,  z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 

z 2014 r. poz. 7, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 z 2015 r. poz. 357,1240), 

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:



§ 1.  W uchwale Nr XLII/556/14 Rady Miasta  Piły z  dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  jednostek 

oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz  trybu  i  zakresu  przeprowadzenia  kontroli  i  prawidłowości  wykorzystania 

udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj.Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 1529) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  jednostek 

oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

udzielonej dotacji”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres 

danych,  jakie  mają  być  zawarte  we wniosku o udzielenie  dotacji  oraz  tryb  i zakres 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej 

dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż Gmina 

Piła w  tym:  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego,  szkół 

podstawowych i gimnazjów”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnieni  pracownicy  Wydziału  Oświaty  Kultury  i  Sportu  Urzędu  Miasta  Piły 

mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów 

wykazanych  w informacjach,  o  których  mowa  w  §  3  oraz  dokonywania  kontroli 

sposobu  pobrania i wykorzystania  dotacji  udzielonej  z  budżetu Miasta  Piły,  w tym 

zgodności  ze  stanem faktycznym  danych  zawartych  w rozliczeniu,  o  którym mowa 

w § 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr ……………

Rady Miasta Piły

z dnia ……………………. 2015 r.

zmieniającej uchwałę Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek 

oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji

Podstawą zmiany przedmiotowego dokumentu  jest  konieczność  dostosowania 

brzmienia tytułu oraz § 1 i § 6 ust. 1 uchwały Nr XLII/556/14 Rady Miasta Piły z dnia 

25 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

jednostek  oświatowych  prowadzonych  przez  inny  organ  niż  jednostka  samorządu 

terytorialnego  oraz  trybu  i  zakresu  przeprowadzenia  kontroli  prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 1529) 

do zmienionego przepisu kompetencyjnego art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Przepis ten wprost 

określił  uprawnienia dla organu stanowiącego jednostki  samorządu terytorialnego do 

ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości nie tylko udzielanej dotacji z budżetu 

gminy niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz 

szkołom, ale także prawidłowości pobrania tych dotacji. Dlatego też zaistniała potrzeba 

zmiany  uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  zakresie  kontroli  właśnie  o  prawidłowości 

pobrania tych dotacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


