
                                                            UCHWAŁA Nr ……………   PROJEKT

                  RADY MIASTA MILANÓWKA 

        z dnia …………………r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych jednostek 

oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i 90 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 

2572 ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1. 

Ustala się Regulamin określający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres  

i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

§ 2. 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb 

udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, 

innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom 

prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

W obecnym stanie prawnym obowiązuje Uchwała Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb 

udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, 

innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom 

prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmieniona  

Uchwałą Nr 184/XVII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012 r. 

Analiza dotychczasowego funkcjonowania tych uchwał wykazała, że nie regulują 

precyzyjnie wszystkich kwestii związanych z dotacjami, a w szczególności: 

 nie uwzględniają wszystkich form edukacyjnych, co powoduje wątpliwości w zakresie 

obliczania dotacji, 

 umożliwiają jednostkom dwukrotne wykazywanie tych samych dzieci w dwóch 

różnych przedszkolach i ubieganie się o dotacje na te dzieci, 

 umożliwiają jednostkom wykazywanie dzieci, na które nie przysługuje dotacja  

i ubieganie się o dotacje na te dzieci, 

 niedokładnie określają zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji, 

 wprowadzają zasadę obliczania i wyrównywania dotacji na podstawie wykonania 

budżetu przedszkola publicznego, a nie określają zasad rozliczania kwot 

wyrównawczych i ich dochodzenia od obcych gmin.   

Zakres proponowanych zmian jest na tyle obszerny, że proponuję uchwalenie nowej uchwały, 

a nie zmianę dotychczasowych regulacji. 

Potrzeba zmian w regulacji dotyczącej dotacji dla jednostek oświatowych wynika 

zarówno z działań Urzędu (Referat Oświaty, Audytor Wewnętrzny), jak również interwencji 

organów prowadzących jednostki. 

Potrzeba precyzyjnego uregulowania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych wynika także z faktu, iż jest to 

problematyka dotykająca bardzo istotnego obszaru działania Miasta, jakim jest oświata  

i edukacja. 

Należy także uwzględnić, że dotacje, o których mowa w uchwale stanowią istotną 

pozycję w budżecie Miasta, jak również w budżetach poszczególnych jednostek 

oświatowych. Dlatego też tak ważne jest, aby zasady ich udzielania, rozliczania  

i kontrolowania nie budziły wątpliwości. 

Ponadto obowiązująca obecnie uchwała została raz zmieniona. Dokonanie kolejnej 

zmiany uchwały zmienionej powodować może trudności z interpretacją norm prawnych 

wynikających z tych aktów prawnych. Dlatego też wnoszę o uchwalenie nowej uchwały, a nie 

o kolejną zmianę dotychczasowych regulacji. 

 

Przygotowała: Katarzyna Wąsińska-Jano  


