
Projekt

z dnia  17 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

(2013/047878)

Uchwała Nr .................... 
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli 
i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź 

fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Działając na podstawie: 

- art. 80 ust. 3b i 4, art. 90 ust. 3b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
Komisję Finansów, 

RADA MIASTA RYBNIKA 
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 
niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli 
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 381 ze zmianami), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 12 uchyla się ust. 2, 

2) w § 12 uchyla się ust. 3, 

3) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kontroli podlega: 

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą kontrolowane 
przedszkole, szkołę lub placówkę z danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z §§ 
10 i 11 uchwały, 

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji 
zadań przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 
społecznej. 

3) faktyczna liczba uczniów obecnych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych szkół, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 5.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od dnia ogłoszenia.
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