
Projekt

z dnia  18 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" na działalność Prezydenta 
Miasta Rybnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 9 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice – Dzieciom” na 
działalność  Prezydenta Miasta Rybnika  za bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania  skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia....................2014 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2014 r. 

1. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 maja 2014 r. rozpatrzyła skargę Stowarzyszenia Oświatowego 
„Rodzice – Dzieciom” w Rybniku.  Skarga dotyczy  przyznawania zaniżonej dotacji na uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach  niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Skarżący uznali, iż 
odpowiedzialna za to jest Rada Miasta. Skargę skierowano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
która jednakże uznała, iż w istocie rzeczy skarga dotyczy działalności organu wykonawczego gminy - Prezydenta 
Miasta Rybnika. Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie należy podzielić. Należy bowiem 
wskazać, że wyliczeń dotyczących wysokości dotacji dokonuje organ wykonawczy w oparciu o postanowienia 
uchwały Rady Miasta 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. 

2. Komisja Rewizyjna zapoznała się materiałami dotyczącymi skargi oraz przeprowadziła rozmowy 
z przedstawicielem Stowarzyszenia oraz z zastępcą Prezydenta Miasta Rybnika. 

3. Komisja Rewizyjna ustaliła, że: 

Ustawowa regulacja  przedmiotowego zagadnienia została przyjęta  Uchwałą nr 208/XVI/2011 z dnia 
30 listopada 2011 r. Prezydent Miasta przekazał dotacje na uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę 
w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rybniku zgodnie z przyjętą uchwałą. 

Sposób naliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
określa art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).  Dyspozycja 
tego przepisu, ustalająca wysokość minimalnej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, nie zawiera rozróżnienia kwot dotacji 
należnej na uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych (jak ma to miejsce w przypadku art. 90 ust. 2b ww. 
ustawy, gdzie ustawodawca jednoznacznie ustanowił „kwalifikowany” wskaźnik ustalania dotacji dla uczniów 
niepełnosprawnych tj. wskazał, że kwota dotacji należnej na ucznia niepełnosprawnego jest obliczana inaczej 
niż w przypadku pozostałych uczniów placówki typu i rodzaju określonego w tym ustępie). Ustalając tylko 
jeden wskaźnik i odnosząc go jedynie do typu i rodzaju szkoły, a nie niepełnosprawności ucznia. Tym samym 
w oparciu o dyspozycję art. 90 ust 2a ustawy o systemie oświaty, kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego  
uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której  realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, powinna zostać skalkulowana w taki sam sposób jak w przypadku 
pozostałych uczniów. 

Postanowienia Uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 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, są zgodne z obowiązującą ustawą o systemie 
oświaty. 

Id: 4753B90B-E12C-44D0-8A16-605AA0650B99. Projekt Strona 1



4.  Komisja Rewizyjna postanowiła rekomendować Radzie Miasta  Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi 
za bezzasadną. 

 

Przewodniczący Komisji

Leszek Kuśka
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