UCHWAŁA NR XXXIII/248/2010
RADY POWIATU W OPOCZNIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek
publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 , Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145,poz. 917)
Rada Powiatu w Opocznie uchwala co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzelania i rozlicznia dotacji przysługujacych z budżetu Powiatu
Opoczyńskiego szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, inne niż
wymienione w art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej „organem
prowadzącym” oraz tryb i zakres kontroli wykorzystywania dotacji.
§ 2. Dotacje o których mowa w § 1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub
placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być
wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
§ 3. 1. Dotacji udziela się szkole lub placówce na rok budżetowy. W celu uzyskania dotacji organ
prowadzący szkołę lub placówkę składa do Zarządu Powiatu w Opocznie, zwanego dalej „Zarządem
Powiatu”, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek
zawierający planowaną liczbę uczniów, słuchaczy, wychowanków.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Szkole, o której mowa w § 1 przysługuje na każdego ucznia/ słuchacza dotacja w wysokości
określonej w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawnej dalej " ustawą
o systemie oświaty".
2. Placówce publicznej, o której mowa w art.2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty przysługuje na
każdego wychowanka dotacja w wysokości określonej w art. 80 ust.3a tej ustawy.
3. Placówce, o której mowa w art. 80 ust.2c ustawy o systemie oświaty przysługuje dotacja na każde
dziecko w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
oświatowej subwencjiPodpisany.
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§ 5. 1. Organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę zobowiązany jest informować Zarząd Powiatu
w terminie do 10 dnia każdego miesiaca o faktycznej liczbie uczniów, słuchaczy, wychownków wg stanu

3. Placówce, o której mowa w art. 80 ust.2c ustawy o systemie oświaty przysługuje dotacja na każde
dziecko w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 5. 1. Organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę zobowiązany jest informować Zarząd Powiatu
w terminie do 10 dnia każdego miesiaca o faktycznej liczbie uczniów, słuchaczy, wychownków wg stanu
na pierwszy dzień każdego miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Wysokość dotacji w budżecie powiatu ustala się oddzielnie dla każdej szkoły i placówki
w oparciu o planowaną liczbę uczniów, słuchaczy, wychowanków zgłoszonych w terminie określonym w §
3. Uchwalona w budżecie kwota dotacji podlega w ciągu roku budżetowego korekcie w stosunku do
faktycznej liczby uczniów, słuchaczy, wychowanków.
2. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
wyodrębniony rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Cześć dotacji, należnej szkole lub placówce w danym miesiącu, ustala się w wysokości stanowiącej
iloczyn faktycznej liczby uczniów, słuchaczy, wychowanków według stanu na pierwszy dzień każdego
miesiąca, o której mowa w § 5 ust.1 i stawki miesięcznej na jednego ucznia, słuchacza, wychowanka
o której mowa w § 4.
§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez szkołę lub placówkę w sposób określony w § 2,
z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu
rozliczenia dotacji, podlega kontroli organu udzielającego dotacji.
2. Osoby upoważnione przez Starostę Opoczyńskiego do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu
do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i związanej
z przebiegiem nauczania.
3. Dla potrzeb kontroli, o której mowa w ust.1 mogą być przetwarzane dane osobowe uczniów,
słuchaczy, wchowanków kontrolowanych szkół i placówek.
4. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany udzielić wyjaśnień i informacji w terminie
określonym przez kontrolującego.
5. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że w informacji o której mowa w § 5 podana została
nieprawdziwa liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków kwotę dotacji ustala się w oparciu o faktyczną ich
liczbę.
6. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny, który podpisują osoby
kontrolujące oraz osoba prowadząca szkołę lub placówkę albo osoba przez nią upoważniona.
8. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do protokołu w terminie
7 dni od daty podpisania protokołu. O odmowie ich uwzględnienia oraz skierowaniu do dotowanego
zaleceń pokontrolnych decyduje Zarząd Powiatu.
9. Dotowany zobowiązany jest do poinformowania Zarządu Powiatu o sposobie i terminie wykonania
zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od ich otrzymania.
§ 8. 1. Szkoły i placówki korzystające z dotacji, o których mowa w §1 są zobowiązane do rozliczania
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otrzymanych dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust 1 składa się Zarządowi Powiatu w okresach kwartalnych
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
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zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od ich otrzymania.
§ 8. 1. Szkoły i placówki korzystające z dotacji, o których mowa w §1 są zobowiązane do rozliczania
otrzymanych dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust 1 składa się Zarządowi Powiatu w okresach kwartalnych
w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XLI/231/06 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół publicznych
prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego
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