http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=9535

UCHWAŁA NR IV/............/11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę COSINUS sp. z o.o. na Uchwałę
Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty
i Spraw Społecznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Zatwierdzić odpowiedź na skargę COSINUS sp. z o.o. na Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10
Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§2
Upoważnić Prezydenta Miasta Tychy do reprezentowania Rady Miasta przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Gliwicach z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr IV/............/11)
W dniu 17 grudnia 2010 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęła skarga COSINUS sp. z o.o. na
Uchwałę Nr 0150/XLV/1006/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli,
szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Z uwagi na przepisy i terminy określone w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, głównie art. 54 § 2, skarga wraz z udzieloną na nią odpowiedzią zostanie
przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie dnia
17 stycznia 2011 r.
Niniejsza uchwała zatwierdza odpowiedź na skargę oraz upoważnia Prezydenta Miasta
do reprezentowania Rady Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach
z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.

Opracował:

Numer nadany przez DUR:

.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

DUR.0006 . .............. .2011

Sprawdził pod względem prawnym:

Projekt uchwały kieruję na Sesję Rady Miasta

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

Rozdzielnik:
1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,

2.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,

3.

DUR,

4.

MZO Tychy.

Uwaga! Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialni są za nadzorowanie przygotowania projektu uchwały,
łącznie z nanoszeniem poprawek wnoszonych przez Prezydenta, komisje Rady, Radę Miasta.
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Nr lV/......./1 1
Rady Miasta Tychy
zdnia27 shycznia2011
Tychy, dn. 13 stycznia 2OtL r.

Wojewódzki Sęd Adm inistracyiny
w Gliwicach
u|. Prymasa Stefana Wyszyńskiegc 2
44-LO0 Gliwice

Skarżqcy:

cos|Nus sp. z o.o.
Ul. Gliniana 32 lok 3

9t-336 Łódź
reprezentowana przez., radcę prawnego Jakuba Gajownika
Jednostka samorzqdu
terytorialnego:

Miasto Tychy na prawach powiatu

odpowiedź Miasta Tychy

na skargę wniesionq przez COSINUS sp. z o.o. z siedzibq
w Łodzi, złożonqprzez radcę
prawnego Jakuba Gajownika, reprezentujqcego WW.
spółkę na Uchwatę
Nr 0150/XLv/too6/Lo Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2oto
r. w sprawie zmiany
Uchwaty nr 0150/XXxll/7tl/og Rady Miasta Tychy z dnia 25
czerwca 2009 roku
ustalenia trybu udzie|ania

i

w sprawie

roz|iczania dotacji

z budżetu miasta

d|a przedszkoli, szkót

i placówek niepublicznych prowadzonych przez
osoby prawne |ub fizyczne na terenie Miasta

Tychy oraz trybu

i

zakresu kontro|i prawidtowości ich wykorzystania

wydziatu obstugi Rady Miasta Tychy w dniu 17 grudnia
2010 roku.

-

doręczonq do

Miasto Tychy, dziatajqc stosownie do art. 54 s 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sqdami administracyjnymi (Dz'
U' Nr 1.53, poz. L270 z poźn.
zm.) przekazuje do rozpoznania wymienionq wyżej skargę
wnoszac o:
-

oddalenie skargi,

- obciqzenie skarżqcego kosztami niniejszego
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Uzasadnienie

Art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświatywyposaża
rady gmin w kompetencje do ustalania
trybu udzielania i rozticzania dotacji, o których mowa
W ust. 1a i 2a-3b przedmiotowej
ustawy, oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystywania,
uwzględniajqc w

szczegó|ności

podstawę ob|iczania dotacji, zakres danych,
które powinny być zawarte we wniosku

o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzysta
nia, oraztermin i sposób roz]iczaniadotacji.
Wykonujqc powyzsza de|egację ustawowq Rada
Miasta Tychy w zaskarzonej uchwale ustaIita
tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres
kontro|i ich wykorzystania, jak również
termin i sposób ich rozliczania'
Ska

rżqcy zarzuca przywoła nem u na wstępie a ktowi prawnemu

:

- naruszenie przepisów art. 90 ust. 3 oraz art'
90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września].993' roku
o systemie oświaty,
- naruszenie przepisów art' 252 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych, art. 145 ust. 1 pkt.
ustawy i w zw. z art'

!t3

ust. ].

r

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku w zw. z art.
190 tej
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzajqce

ustawę o finansach pubIicznych,

-

naruszenie

s

137 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002

r.

w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej,,

iwnosio:
- stwierdzenie nieważności
$

ust. 12 zaskarżonej uchwały, który wprowadza
W s 4 uchwały
Nr 0150/XXX|\/7LL/09 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 200g r. ust. 14 punkty
!,2, 3, 5,
6,7,8, ust. L5, 17 i tg,

-

1.

zasqdzenie od strony przeciwnej

na

rzecz skarżqcego kosztów postępowania,

w

tym

kosztów zastępstwa procesowego Wg norm przepisanych.

Zdaniem Miasta Tychy zarzuty
postępowania sqdowego.

te

powinny zostać poddane weryfikacji

w

toku

Zapis s 4 ust' 14, pkt. 1.3 i 5-8 zaskarżonej
uchwały wymienia przypadki, w jakich organ
dotujqcy moze wstrzymać wyptatę dotacji w
części|ub w catości. Zdaniem skarżqcego
wprowadzone regu|acje wykracza jqpoza ustawowe
ramy upoważnienia wynikajqce'o z art.
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90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który uprawnia jednostkę
samorzqdu terytorialnego do
ustalenia trybu udzie|ania i roz|iczania dotacji oraz trybu i
zakresu kontroti prawidtowości ich
wykorzystania oraz termin i sposób roz|iczenia dotacji. Skarżqcy podnosi
również, Źe ww.
zmiany naruszajq uprawnienie do otrzymywania dotacji, o którym
mowa W art' 90 ust. 3
ustawy o systemie oświaty.

Zdaniem Miasta Tychy, enumeratywne wymienienie przypadków
wstrzymywania dotacji nie
jest tozsame z pozbawieniem czy ograniczeniem prawa
do tejze dotacji, a tym samym nie
narusza art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty' Podkreś|ić
na|eży, że wyptacanie

niepubIicznej dotacji

w

szkote

przypadkach stwierdzenia przez organ dotujqcy jakichko|wiek

nieprawidtowości, rozbieżnościW przekazywanych danych czY też
uniemoz|iwienia
przeprowadzenia kontro|i bytoby naruszeniem interesu pub|icznego
oraz zasady celowości
i oszczędnościdokonywania wydatków ze środków publicznych,
o czym mowa w art. 44 ust.
3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pub|icznych.
W zwiqzku z tym,

ustawa

o

iż

systemie oświatynie przewiduje żadnych sankcji

z tytułu niereaIizowania

obowiqzków natozonych ustawq na dotowane szkoły niepubliczne (w
tym rn.in. obowiqzku

udostępnienia dokumentacji podlegajqcej kontroti), Rada Miasta
Tychy zgodnie
z kompetencjami wynikajqcymi z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, ustaIita katalog
przypadków w jakich zasadnym jest wstrzymanie wyptacania
należnej dotacji do czasu
wyjaśnienia wszelkich rozbieźnościi nieprawidtowości. Zdaniem organu
stanowiącego

zaskarżonq uchwatę, wstrzymanie wyptaty dotacji do czasu wyjaśnienia
stwierdzonych
w toku czynnościkontrotnych nieprawidtowości nie narusza prawa
szkoty do otrzymywania
dotacji' wprowadzony do przedmiotowei uchwaty ust. 15 przewiduje
niezwtoczne
uruchomienie wstrzymanych środków po usunięciu
stwierdzonych uchybień. Z koIei
ograniczenia wprowadzone W s ą ust. t7 i 18 przedmiotowej
uchwaty sq jedynie
konsekwencjq zapisów 5 4 ust. 2 oraz ust. 6 i 6a, których zgodnościz prawem
skarżqcy nie

kwestionuje

w

złożonej skardze. Zdaniem Miasta Tychy, sposób postępowania organu
kontr.o|ujqcego W przypadkach stwierdzenia w toku kontroli nierealizowania
obowiqzku

wynikajqcego z 5 4 ust. 2 |ub gdy jednostka dotowana odmówi przedtożenia
wymaganych
dokumentów do kontro|i (o czym mowa W 5 4 ust. 6 i 6a) mieści
się w pojęciu usta|ania trybu
i zakresu kontrol!. Skarżqcy sam Zwraca uwagę we wniesionej skardze,
że uchwała może
przewidywać jedynie kontrolę |egaIności,tj. czy dotacja
została wydana przez szkołę |ub
p|acówkę W tym samym roku, na który zostata
udzie|ona oraz czY przeznaczono ją
na
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finansowanie wydatków bieżqcych danej szkoty.
Bez zamieszczenia na dowodzie księgowym
stosowne8o zapisu informującego, której
szkoty dotyczy wydatek, jak równiez bez
wglqdu
w pełnq dokumentację finansowq szkoty, z której
wynikać będzie m.in. data poniesienia
wydatku, organ dotujqcy nie jest w stanie
stwierdzić czy wydatek ten poniesiono na szkotę,
na którq przekazano dotację oraz czy dokonano
tegoż wydatku w roku, na który dotacja
zostata udzielona. Tak więc uznanie dotacji
za wykorzystanQ niezgodnie z przeznaczeniem

w

przypadku braku stosownego opisu na
dokumentach potwierdzajqcych poniesienie
wydatku czy tez odmówienia prawa wg|qdu
w dokumentację finansowq wydaje się być
w petni zasadne. Zdanie to podzie|a również Regiona|na
|zba obrachunkowa w Katowicach,

która nie wniosła zadnych zastrzeżeń do zaskarżonej przez
coslNus sp. z o.o. uchwaty i nie
stwierdzita naruszenia przepisów ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach
pub|icznych, ustawy z dnia 27 sierpnia
2oo9 roku o finansach publicznych, ani też
z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 roku przepisy
wprowadzajqce ustawę o finansach
publicznych.

Biorqc pod uwagę naprowadzone wyżej okoliczności _
przedstawione na wstępie

wnioski wydajq się być uzasadnione.
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Kopia uchwały nr 0150/XXX||/7!l/og Rady
Miasta Tychy z dnia 25
,ooĄ,.. W sprawie usta|enia trybu
udzie|ania i roz|iczania dotacji z budżetu
:.,:,Y..
miasta dla przedszkoli, szkół
j p|acówek
Ąiepub|icznycn prowadzonych
|ub fizyczne na terenie Miasta Tychy
oi.. t..you i zakresu kontro|i prawidłowości
ll.n""',..l,,",|l,.orawne

ich

Kopia uchwały Nr
Rady Miasta Tychy z dnia 24czerwca 2o1o
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
0L50/xxxll/711109 .0150/XLV/1oo6/o9
Rady Miasta Tychy z dnia_25 .r"*.. zooo r.
w sfrawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacj| z budżetu miasta dla przedszko|i, szkół i placówek
niepub|icinych prowadzonych przez osoby prawne
|ub
fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu
kontroli prawidtowości ich wykorzystania.
Kopia wezwania do usunięcia naruszeń,prawa przez
Radę Miasta Tychy w uchwa|e nr 0150/XLV/1006/10
z dnia

;;':1il:xi01orłystosowane

przez Cosinus sp'

z o.o. z siedzibq w Łodzi do Rady Miasta Tychy z

dnia

Kopia uchwały Nr 0150/XLV|I|/lo8l/to Rady
Miasta Tychy z dnia 28 paŹdziernika 2010 r. W
sprawie rea|izacji
wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwatq

w'sprawie usta|enia trybu udzie|ania irozliczania
dotac;i
z budżetu miasta d|a przedszko|i, szkót i p|acowek
n.republicznv.r,l pro*.o,onych przez osoby prawne
|ub fizyczne
na terenie Miasta Tychy oraz trybu izakresu
kontrori prawiatowosi ilh wyxorzystania
Kopia uchwały Nr 0150/XLV||| ho8s/to Rady
Miasta Tychy z oil.
października 2010 r' W sprawie zrniany
uchwały w sprawie usta|enia trybu udzie|ania
i
roztiizaii' J"i..ji z budżetu miasta d|a przedszko|i,
szkół
i p|acówek niepub|icznych prowadzonr7ch przez
osoby prawne |ub fizyczne na terenie Miasta
Tychy oraz trybu
i zakresu kontroli prawidtowości ich wykorzystania

ls

[:ffia::i.i.'yffffiHi3l;:.,."''ń',

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-10 0:17:12

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tl

t

sp' z o.o' z siedzibq w Łodzi z dnia 14 grudnia
2010 r. (wptynęła do

