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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych 
przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, 
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2017 r. o  finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) i art. 12 pkt 11 w zw. 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995 i poz. 1000),  Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/1072/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem 
prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 
poz. 5471, z 2018 poz. 750), wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzemienie:

"W przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, 
organ prowadzący zobowiazany jest przekazywać Załączniki Nr 1 - 4 do niniejszego Trybu - 
w wersji elektronicznej."

2) §  16 otrzymuje brzmienie:

  "Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych powinno zawierać: oznaczenie 
organu kontrolującego, imię i nazwisko kontrolującego, nr upoważnienia, cel i zakres kontroli."

3) uchyla się § 17

4) w § 18 uchyla się ust. 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2018 r. wpłyneło do Rady Miasta Szczecin pismo z dnia 19 czerwca 2018 r.,
znak: PR Pa 39.18 z Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo w Szczecinie wzywające Radę
Miasta Szczecin do usuniecia istotnego naruszenia prawa materialnego polegającego na niezgodności

uchwały nr XXXVI/1072/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Miasto
Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin
(Dz. Urz. Woj. Zach, z 2017 poz. 5471 i z 2018 poz. 750) z następującymi normami
prawnymi:

1. art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 38 ust. 1 i 36 ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203),
poprzez przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy polegające na
okresleniu w § 16 i 17 uchwały zakresu kontroli pobierania i wykorzystania dotacji, podczas
gdy przepis art. 38 ust. 1 ustawy nie przyznaje organowi stanowiącemu kompetencji w
przedmiocie ustalenia zakresu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji,

2.  naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, § 11, 137 i 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 1990 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz. 283)
poprzez przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 2 i zamieszczenie w § 13
ust. 2 załącznika do uchwały powtórzenia art. 38 ust. 2 ustawy.
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