
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 

 

Projekt uchwały: w sprawie zmiany   uchwały   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. 

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r.  

 
Nazwa organizacji wnoszącej opinię:  Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych 

Szkół Podstawowych w Milanówku    

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:  

&3 Regulaminu ust. 5 narusza zapisy art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie 

Oświaty 

Uzasadnienie: Ustawa nie przewiduje możliwości obniżenia kwoty dotacji za okres wakacji. 

Absolwenci zgodnie z zapisem art. 63 Ustawy o Systemie Oświaty są uczniami do końca roku 

szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia. 

& 3 Regulaminu ust. 6 -  proponujemy określenie terminu w którym Jednostka Samorządu 

Terytorialnego powinna zweryfikować rozliczenie dotacji za dany rok kalendarzowy. 

& 4 Regulaminu ust 5 -  proponujemy zapisać konkretny termin przekazania informacji o kwocie 

subwencji oświatowej. 

& 4 Regulaminu ust. 6 i ust. 7  wykazują brak spójności w sposobie rozliczania niedopłaty lub 

nadpłaty dotacji. Osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego zobligowane są 

do natychmiastowego zwrotu nieprawidłowo przekazanej dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak 



od zaległości podatkowych natomiast  JST niedopłatę jest zobligowana zwrócić bez odsetek w 

bliżej nieokreślonym terminie.  

W sytuacji kiedy przekazana przez JST dotacja zostanie błędnie naliczona przez jej pracowników 

to koszty tego błędu będą przeniesione na osoby prawne prowadzące niepubliczne placówki 

oświatowe.  

Proponujemy również wprowadzenie zmian w Rozdziale II Regulaminu & 2 ust. 3 -  

dotyczącym naliczania dotacji w oddziałach pięciogodzinnych. 

Uzasadnienie: Ustawa o Systemie Oświaty nie daje żadnej podstawy do obniżania kwoty dotacji. 

Nie ma też innych przepisów dających podstawę prawną JST do obniżania dotacji ze względu na 

czas realizacji podstawy programowej tj. 5/9. 

Natomiast przyjęty w uchwale nr 33/XXIX/ 09 z dnia 29 września 2009 r. przepis jest 

wykorzystywany  do zaniżania należnej dotacji pomimo, że JST ma informacje, że dzieci w 

oddziałach przedszkolnych w naszej szkole mają zapewnione zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

i opiekuńcze od godz. 7.30 do 17.00 ( tj. ponad 9 godz.)  

Organ stanowiący – Jednostka Samorządu Terytorialnego – Rada Gminy – jest zobowiązana 

ustalać tryb udzielania lub rozliczania dotacji zgodnie z regulacją ustawową.  

Ponieważ ustawodawca  nie  zmienił  zapisów dotyczących sposobu udzielania i rozliczania 

dotacji   to   niezasadne  jest modyfikowanie prawne obowiązujących regulacji ustawowych  

w uchwałach JST  przez    nakładanie    dodatkowych    warunków    uprawniających    placówki 

niepubliczne do otrzymywania dotacji. 

Milanówek, dnia 23. 05.2012                                                     Maciej Gajewski                        



       Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,   

      uprawnionej statutowo do reprezentowania  

             organizacji pozarządowej lub upoważnionej w tym celu  

 

 

 

 

 

____________________________  

Uwaga!  

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres Referatu Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówka, złożyć osobiście lub przesłać dokument za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: oswiata2@milanowek.pl 


