
UCHWAŁA NR XLVIII/796/10  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

zmieniająca Uchwałę Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.

1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr

116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17

poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r.

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 92 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592,

zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,

Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, Dz. U.

z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753)

oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.

2572 zmiany: Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz.

141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r.

Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115

poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz.

917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219

poz. 1705) i art. 221 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.

1240) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół  i placówek niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadza się następujące
zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty opublikowania.  

1) W §2 dodaje się  pkt 5 w brzmieniu: „5.) Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego
ucznia dotację  w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących, zapisanych w uchwale budżetowej,
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.”

2) §6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3). Wyrównanie dotacji, wynikające z pkt 1-2, nastąpi do 30 czerwca każdego
roku.” 

3) §8 otrzymuje brzmienie: „§8 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli w szkołach
i placówkach niepublicznych, zwanych dalej kontrolowanymi, sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji
zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz zgodności
liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §4 pkt 1 i 2. 2. Podstawą do przeprowadzania
kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin
przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  3. Kontrola może być  przeprowadzana
okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę  o terminie
planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują  na koniecznoś ć  podjęcia
natychmiastowych czynności kontrolnych. 4. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych
oświadczeń  oraz opinii zebranych w toku postępowania kontrolnego. 5. Kontrolujący może  żądać  od
kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również
zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.” 

4) Po §8 dodaje się  §8a i §8b w brzmieniu: „§8a 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia
w protokole kontroli. 2. Protokół  podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5. 3. Kontrolowanemu
przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń  co do ustaleń  zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli. 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń,  o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany
dokonać  ich analizy i, w miarę  potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 5. W razie nieuwzględnienia
zastrzeżeń  kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający
zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 6. Kontrolowany
może odmówić  podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie
tej odmowy. 7. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień  kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole. 8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli. „§8b 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez
kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego
organu prowadzącego, zawierające ocenę  kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
zalecenia pokontrolne. 2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest
zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić  osobę  podpisującą  wystąpienie
pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń  pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym.” 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Paweł Szcześniak 
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zmieniająca Uchwałę Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.

1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr

116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17

poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r.

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 92 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592,

zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,

Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, Dz. U.

z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz. 753)

oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.

2572 zmiany: Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17 poz.

141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r.

Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115

poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz.

917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219

poz. 1705) i art. 221 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.

1240) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XX/329/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 marca 2008r. w sprawie
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od daty opublikowania.  

1) W §2 dodaje się  pkt 5 w brzmieniu: „5.) Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których
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liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §4 pkt 1 i 2. 2. Podstawą do przeprowadzania
kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin
przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  3. Kontrola może być  przeprowadzana
okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę  o terminie
planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują  na koniecznoś ć  podjęcia
natychmiastowych czynności kontrolnych. 4. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego
w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych
oświadczeń  oraz opinii zebranych w toku postępowania kontrolnego. 5. Kontrolujący może  żądać  od
kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również
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dokonać  ich analizy i, w miarę  potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 5. W razie nieuwzględnienia
zastrzeżeń  kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający
zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 6. Kontrolowany
może odmówić  podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie
tej odmowy. 7. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień  kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole. 8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli. „§8b 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez
kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego
organu prowadzącego, zawierające ocenę  kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
zalecenia pokontrolne. 2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest
zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić  osobę  podpisującą  wystąpienie
pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń  pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym.” 

Przewodniczący Rady Miasta 
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