
  
 

   
  

   
 

 
   

   
 

   
  

        

  
 

 

 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/657/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne 
niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 Rozdziału 2. Tryb udzielania dotacji, po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: „W przypadku 
wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 9 oraz informacji, o której mowa w ust. 4 lub ust. 6, organ 
prowadzący jest zobowiązany wskazać także inne dane, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego ustalenia 
wysokości dotacji”; 

2) w § 8 Rozdziału 3. Tryb rozliczania dotacji ust. 2 nadaje się brzmienie: „Rozliczenie, o którym mowa 
w ust. 1, zawiera wszystkie informacje wymagane systemem elektronicznym wskazanym przez Urząd 
Miejski w Gliwicach, o którym mowa w ust. 3, w szczególności: 

1) dane organu prowadzącego; 

2) dane przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki oświatowej; 

3) informację o należnej dotacji; 

4) informację o wykorzystaniu dotacji; 

5) zestawienie wydatków tj. szczegółową informację o sposobie wydatkowania dotacji, w tym: 

a) rodzaj dokumentu księgowego, 

b) datę wystawienia dokumentu księgowego, 

c) nazwę wystawcy dokumentu księgowego, 

d) nr NIP wystawcy dokumentu księgowego, 

e) nr dokumentu księgowego, 

f) przedmiot dokonanego zakupu, 

g) kwotę wynikającą z dokumentu księgowego, 

h) datę realizacji płatności, 

i) kwotę wydatku pokrytego ze środków otrzymanych z dotacji, 

j) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania rozliczenia; 

6) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania rozliczenia.” 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały tryb udzielania i rozliczania 
dotacji, tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz termin i sposób 
rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Proponowane zmiany poszerzają zakres informacji składanych przez inne niż Miasto Gliwice osoby 
prawne i osoby fizyczne prowadzące szkoły i placówki w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji. 
Dodatkowo dokonano uszczegółowienia zestawienia wydatków w rocznym rozliczeniu wykorzystania 
dotacji, do którego składania zobowiązane są organy prowadzące szkoły lub placówki. Nowelizacja 
uchwały w tym zakresie ułatwi organowi dotującemu weryfikację wniosków o udzielenie dotacji jak 
również kontrolę przeznaczania przez jednostki dotowane środków pochodzących z dotacji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne. 
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