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z dnia .................. .. 2021 r.
'

zmleniajqca uchwalq w sprawle trybu udziclania I rozllczania dotacji dla szkél i placéwck oéwiatowych
prowadzonych na terenic Gllwic przez innc nii Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a takie

trybu przcpruwadzania kontroli prawidlowoéci ich pobranla I wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzic gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z péin. zm.), art. 92 ust. l pkt I Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 920 2 péin. zm.) oraz art. 38 Ustawy z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu zadafi
0'.-iwiatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. I930 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. W § 15 Rozdzialu 4. Tryb przeprowadzenia kontroli prawidlowoéci pobrania iwykorzystania dotacji
Uchwa%y Nr XXX!/657/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia 18 listopada 2021 r. wsprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szk6% i placéwek oéwiatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne nit Miasto
Gliwice osoby prawne iosoby fizycznc, a takie trybu przeprowadzania kontroli prawidtowoéci ich pobrania
i wykorzystania dopisuje sic; pkt 4 nadajqc mu brzmienie: ,,obserwacji i sprawdzenia spehfiania przez uczniéw
obowiqzku uczestnictwa w obowiqzkowych zajgciach edukacyjnych w danym micsiqcu;“

§ 2. Wykonanie uchwaky powiexza siq Prezydemowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku UrzQdowym Wojcwédztwa §lqskiego.
§4. Uchwala wchodzi w zycie I4 dni od ogloszcnia w Dzienniku Urzqdowym Wojewédztwa Qlqskiego

2 mocq obowizgzujqcq od 1 stycznia 2022 r.
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Uzasudnienie
Zgodnie z 2111.38 ust. 1 ustawy z dnia 27 paidziernika 2017 r. 0 finansowaniu zaciafi oéwiatowych organ

stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego, wdrodze uchwaly, ustala tryb udzielania irozliczania
dotacji, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidiowoéci ich pobrania iwykolzystania oraz tcrmin
i sposéb rozliczenia wykorzystania dotacji.

Prnponowana zmiana dotyczy doprecyzowania, wzorem migclzy innymi uchwal miasta Katowice i miasta
Lublin, Zc do kompetcncji kontrolujqcego prawidlowoéé pobrania i wykorzystania clotacji okrcélonych w
ustawie zdnia 27 paédziemika 2017 r. 0 finansowaniu zadafi oéwiatowych (Dz.U. 22021 r. poz. I930
zpéin. Zm.) naleiy W szczegdlnoéci obscrwacja isprawdzenie spelniania przez uczniéw obowiqzku
uczestnictwa w obowiqzkowych zajqciach edukacyjnych w danym miesiqcu. '
Majqc powyisze na uwadze podjgcie uchwefly jest zasadne.
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