ZARZĄDZENIE NR 1662/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk nr 2095.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948
oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę
Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół
i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk
nr 2095, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk nr 2095.
Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525), postanawia się, co następuje:

W § 1 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk nr 2095,
wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Organ prowadzący przedstawia roczne sprawozdanie z wykorzystania
dotacji, którego wzór stanowi formularz nr 5 do załącznika, w terminie do dnia
15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji, z zastrzeżeniem
ust. 1a.”,
b) dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:
„1a. Organ prowadzący odpowiednio: szkołę, o której mowa w § 3 ust. 8
lub młodzieżowy dom kultury przedstawia roczne sprawozdanie z wykorzystania
dotacji, którego wzór stanowi formularz nr 6 do załącznika, w terminie do dnia
15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.”,
c) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Dane będące podstawą sporządzenia sprawozdania, o którym mowa
w ust. 1 i 1a, organ prowadzący może rejestrować w systemie informatycznym,
wskazanym przez organ dotujący.”,
d)dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Organ wykonawczy organu dotującego zatwierdza sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 1 i 1a w terminie do dnia 25 lutego roku następującego po
roku otrzymania dotacji.”,
e) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku cofnięcia zezwolenia na założenie podmiotu,
wykreślenia podmiotu z ewidencji lub likwidacji podmiotu, a także w przypadkach
przekształceń, o których mowa w art. 89 ust. 13, art. 92 ust. 1 oraz art. 181 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
i 949), organ prowadzący przedkłada do organu dotującego sprawozdanie
z wykorzystania dotacji nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania ostatniej
części dotacji, chyba że przekształcenie następuje na przełomie lat.”,
f) dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu:
„4a. Organ wykonawczy organu dotującego zatwierdza sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 4 w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania.”;”;
2) dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:
„8) w § 9 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) zgodność danych wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 5
i w sprawozdaniu, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 1a, ze stanem faktycznym
(prawidłowość pobrania dotacji) – w szczególności na podstawie dokumentacji
organizacyjnej i przebiegu nauczania;”.”.
UZASADNIENIE
Zmiany przewidziane w autopoprawce wiążą się z tym, że – oprócz wprowadzenia
nowego formularza nr 6 do załącznika do uchwały Nr XXXIV/555/15, tj. rocznego
sprawozdania z wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, w których nie jest
realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki oraz przez młodzieżowe domy kultury –
należy w załączniku do uchwały wskazać również jakie podmioty objęte są obowiązkiem
składania tego sprawozdania oraz dokonać odpowiednich odniesień do tego (wskazującego)
przepisu w pozostałych (dotychczasowych i projektowanych) przepisach dotyczących
rozliczania dotacji oraz kontrolowania prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.

