
UCHWAŁA NR 216/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 15 grudnia 2015r. 

 
 
zmieniająca uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 24 listopada 2009r.                
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym                
o uprawnieniach szkól publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r.                          
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2781;                   
z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz.1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, 
Nr 249 poz.2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 
42 poz.273, Nr 80 poz.542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz.1280, Nr 181 
poz.1292; z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz.1618;                      
z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206, Nr 56 poz.458, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 
poz.250, Nr 54 poz.320, Nr 127 poz.857, Nr 148 poz.991; z 2011r. Nr 106 poz.622, Nr 112 
poz.654, Nr 139 poz.814, Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206; z 2012r. poz.941, poz.979;                     
z 2013r. poz. 87, poz.827, poz.1191, poz.1265, poz.1317, poz.1650; z 2014r. poz.7, poz.290, 
poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1877; z 2015r. poz.357, poz.1240, 
poz.1607, poz.1629) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. W uchwale Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 24 listopada 2009r.    
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym                   
o uprawnieniach szkól publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom 
oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie 
Gminy i Miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania                    
i wykorzystywania”; 

2) §1 otrzymuje brzmienie: 
„Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych       
z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie dla niepublicznych przedszkoli i szkół 
prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie przez podmioty inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym tryb i zakres kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania”; 

3) w §9 po ust.3 dodaje się ust.3a w brzmieniu: 
„3a. Zakres kontroli obejmuje zgodność ze stanem faktycznym danych 
wykazanych w informacji, o której mowa w §4 ust.1 pkt 1, oraz sposób pobrania                   



i wykorzystania udzielonych dotacji, w tym zgodność ze stanem faktycznym 
danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 2”.   

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 216/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniającej 
uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach 
szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 
Na podstawie art.1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy                    

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7) określony został 
przez ustawodawcę nowy zakresy normy kompetencyjnej zawartej w przepisie art.90 ust.4 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.). 

W świetle powołanego przepisu - organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, 
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w 
szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we 
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 
rozliczenia dotacji.", 

Nowelizacja normy kompetencyjnej polega na rozszerzeniu uprawnień organu 
stanowiącego o ustalenie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji. 

Celem przedkładanej uchwały jest konieczność dostosowania obowiązującej uchwały 
Rady Miejskiej w Jastrowiu dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji oświatowych do 
obowiązujących przepisów prawa.     
 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje pełne uzasadnienie. 
                 


