
UCHWAŁA NR IV/55/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta 
Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez 

osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1, art. 42 ust.1, art. 92 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. 
zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. W uchwale nr LXI/1251/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym 
szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. 
poz. 6915) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach kompetencji określonych w ustawie organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) doraźnie, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności 
kontrolnych.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dokumentacja przedkładana kontrolującemu w toku czynności kontrolnych winna być w 
oryginale.”.

2) w § 10 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania podmiotu 
kontrolowanego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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