
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Centrum Nauki i Biznesu „ Żak” 
sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dotyczącego uchwały Nr XXII /458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 

29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki 

o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych.

Na podstawie art.101 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r.1)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 12 marca 2013 r. wniesionego 
przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dotyczącego uchwały. Nr XXII /458/12 
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie treści załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII /458/12 
Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, 
szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Tekst jednolity zmieniony przez: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz.117 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, 
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.,Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 
230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 ,Nr 217, poz. 1281,Nr 149, poz.887., z 2012 poz.567, z 2013 poz. 153
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UZASADNIENIE

Dnia 29 sierpnia  2012 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXII/458/12 w sprawie w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych 
(szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Wojewoda Pomorski stwierdził zgodność 
uchwały z obowiązującym prawem, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 2821 z 7 września 2012 i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

Dnia 18 marca 2013 roku do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 
złożone przez Centrum Nauki i Biznesu „ Żak” sp. z o.o.  na ww. uchwałę. 

Wnoszący skargę zarzuca: 

Niezgodność z ustawą o systemie oświaty zapisu uchwały w § 3 ust. 1 i 2 zał. nr 1 do uchwały 
w zakresie terminów ustalania  kwot dotacji dla poszczególnych typów szkół w danym roku budżetowym 

Niezgodność z ustawą o systemie oświaty zapisu uchwały w §10, §11 ust.2, § 12 zał. nr 1 do uchwały 
w zakresie sposobu opisu dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki sfinansowane 
z otrzymanej dotacji. 

Odnosząc się do powyższych zarzutów wyjaśnia się: 

Ad. 1 Uchwała definiuje dwa sposoby naliczania wysokości kwoty dotacji. 

pkt.1 dotyczy szkół/placówek, dla których dotacja wyliczana jest na podstawie średnich planowanych 
wydatków bieżących gminy przypadających na jednego ucznia, 

pkt.2 określa stawki  dotacji dla szkół/placówek, dla których jest ona wyliczana na podstawie metryczki 
subwencji oświatowej obowiązującej w danym roku budżetowym wraz z określonym w niej wskaźnikiem 
korygującym dla danej jst. 

Ponadto w rozdziale II wskazane są szczegółowo podstawy obliczania wysokości dotacji dla każdego 
typu szkół/placówek. 

Ad. 2 Zapis dotyczący sposobu opisu dokumentów księgowych jest zgodny z ustawą o systemie oświaty, 
która nakłada na organ stanowiący jst ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, w tym określenia zakresu 
danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu jej wykorzystania. Określenie zakresu danych umożliwia 
identyfikację poszczególnych wydatków bieżących  finansowanych z dotacji.

Id: FA5F506A-D97E-410E-95CC-D69780D46C0D. Przyjety Strona 2




