
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

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

w sprawie skargi na uchwałę nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych 

(szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, 
szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.1))Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić skargi z dnia 30 kwietnia 2013 roku wniesionej do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2013 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych 
(szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, złożonej przez Centrum Nauki i Biznesu Żak 
sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni, któremu Rada Miasta Gdyni udziela 
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym. Prezydent może udzielać dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Tekst jednolity zmieniony przez: Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 250, poz.2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 
268, Nr 169, poz. 1417, Nr 208, poz. 1536, z 2007 r. Nr 217, poz. 1590, Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. 
Nr 190, poz. 1171, z 2009 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, z 2010 r. Nr 216, poz. 1676, Nr 221, poz. 1736, Nr 
178, poz. 1375, Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 76, 
poz. 409.
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UZASADNIENIE

Dnia 29 sierpnia 2012 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXII/458/12 w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania  dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki 
o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Wojewoda Pomorski stwierdził zgodność 
uchwały z obowiązującym prawem, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z 2012 roku poz. 2821 i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 

Dnia 30 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła skarga złożona przez Centrum Nauki 
i Biznesu Żak sp. z o.o. na ww. uchwałę. 

Wnoszący skargę zarzuca: 

Niezgodność z ustawą o systemie oświaty zapisu uchwały w § 3 ust. 1 i 2 zał. nr 1 do uchwały 
w zakresie terminów ustalania  kwot dotacji dla poszczególnych typów szkół w danym roku budżetowym, 

Niezgodność z ustawą o systemie oświaty zapisu uchwały w §10, §11 ust.2, § 12 zał. nr 1 do uchwały 
w zakresie sposobu opisu dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki sfinansowane 
z otrzymanej dotacji. 

Odnosząc się do powyższych zarzutów wyjaśnia się: 

Ad. 1 Uchwała definiuje dwa sposoby naliczania wysokości kwoty dotacji. 

pkt.1 dotyczy szkół/placówek, dla których dotacja wyliczana jest na podstawie średnich planowanych 
wydatków bieżących gminy przypadających na jednego ucznia, 

pkt.2 określa stawki  dotacji dla szkół/placówek, dla których jest ona wyliczana na podstawie metryczki 
subwencji oświatowej obowiązującej w danym roku budżetowym wraz 
z określonym w niej wskaźnikiem korygującym dla danej jst. 

Ponadto w rozdziale II wskazane są szczegółowo podstawy obliczania wysokości dotacji dla każdego 
typu szkół/placówek. 

Ad. 2 Zapis dotyczący sposobu opisu dokumentów księgowych jest zgodny z ustawą o systemie oświaty, 
która nakłada na organ stanowiący jst ustalenie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji, w tym określenia zakresu danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu jej 
wykorzystania. Określenie zakresu danych umożliwia identyfikację poszczególnych wydatków bieżących  
finansowanych z dotacji. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że brak jest podstaw do uwzględnienia skargi wniesionej 
przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
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