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UCHWAŁA NR XX/435/12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę pełnomocnika Centrum Nauki i Biznesu
„Żak” - adwokata Witolda Owczarka, Kancelaria Adwokacka Porczyński Owczarek
i Spółka wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę
Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270
z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Finansów
Publicznych oraz Komisję Samorządową,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Udzielić odpowiedzi na skargę pełnomocnika Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - adwokata
Witolda Owczarka, Kancelaria Adwokacka Porczyński Owczarek i Spółka wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XIII/261/11 Rady Miasta
Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta
Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w zakresie § 3 ust. 2, ust. 6
punkt 2 i ust. 8 przedmiotowej uchwały.
§2
Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania
Rady Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z prawem udzielania dalszych
pełnomocnictw.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ mgr Zygmunt Marczuk
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