
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2576/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 16 listopada 2009 r. 

 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści wykorzystywania dotacji 
udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina 
Miejska Kraków.  

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 
9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek 
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez 
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska Kraków.  

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

        Prezydent Miasta Krakowa 

             / - / 

 

 



 
 

druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 
 
 

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa 

z dnia  
 
 

w sprawie zmiany uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia  
9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i 
placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska Kraków. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), 
w związku z art. 80 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie Nr KI-411/226/09 z dnia 14 października 2009 r., Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1. 
 

W załączniku do uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia  
9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek 
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez 
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska Kraków dokonuje się 
następujących zmian: 
 
1. § 9 otrzymuje brzmienie:  
 

„1. Organ prowadzący przekazuje organowi dotującemu dane, niezbędne do naliczenia i 
przekazania dotacji w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym 
przez organ dotujący, z zastosowaniem podpisu elektronicznego lub w formie 
wydruku z ww. systemu, tj. dane określone: 

a) we wniosku o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały; 
b) w informacji, o której mowa w § 8 ust. 2 załącznika do uchwały, w tym dane osobowe 

uczniów zapisanych do podmiotu; 
c) w sprawozdaniu o którym mowa w § 13 ust.1 załącznika do uchwały; 
 
2. Organ prowadzący podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 

załącznika do uchwały, przekazuje organowi dotującemu informacje niezbędne do 
wystąpienia do innych gmin z Ŝądaniem zwrotu kosztu dotacji, w formie 
elektronicznej w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący, z 
zastosowaniem podpisu elektronicznego lub w formie wydruku z ww. systemu: 



a) w przypadku przyjęcia ucznia z innej gminy – jednorazową informację o miejscu 
zameldowania i zamieszkania ucznia niebędącego mieszkańcem organu dotującego. 
Wzór ww. informacji przedstawia formularz nr 3 załącznika do uchwały;  

b) w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 załącznika do uchwały, miesięczną informację 
o uczniach z innych gmin. Wzór ww. informacji przedstawia formularz nr 4 
załącznika do uchwały.  

 
2. § 10 otrzymuje brzmienie:  

„ NiezłoŜenie lub nieterminowe przekazanie informacji, o której mowa w § 8 ust. 1, bądź 
powzięcie przez organ dotujący uzasadnionej informacji o ustaniu prawa do otrzymania 
dotacji, stanowią podstawę do wstrzymania wypłat kolejnych rat dotacji. ZłoŜenie 
zaległej informacji lub wyjaśnienie okoliczności stanowiących uzasadnioną informację o 
ustaniu prawa do otrzymania dotacji jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji w 
kolejnym miesiącu roku budŜetowego”. 

 
 

§  2 .  
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa 
 
 

§  3 .  
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

W dniu 30 września 2009 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Krakowie podjęło uchwałę NR KI-411/1221/09 w sprawie wszczęcia postępowania  
o stwierdzenie niewaŜności uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia  
9 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek 
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez 
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Gmina Miejska Kraków – w części obejmującej 
niektóre postanowienia załącznika do uchwały.  

W wyniku przedmiotowego postępowania uniewaŜnione zostały niektóre zapisy 
uchwały nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku.  

 
W związku z powyŜszym przygotowana została stosowana zmiana do ww. uchwały, 

dotycząca istotnych zagadnień uniewaŜnionych uchwałą nr KI-411/226/09 RIO z dnia  
14 października 2009 r. Proponowane zmiany dotyczą treści par. 9 i 10 załącznika  
do przedmiotowej uchwały Rady Miasta Krakowa i obejmują kwestie sposobu przekazywania 
danych niezbędnych do naliczenia i przekazania dotacji oraz przypadki stanowiące podstawę 
wstrzymania wypłat kolejnych rat dotacji. 
 
 
 
 
 
 


