UCHWAŁA NR XXXIII/249/2010
RADY POWIATU W OPOCZNIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych 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. 90 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. Dotacje z budżetu Powiatu Opoczyńskiego przysługują szkołom niepublicznym o uprawnieniach
szkół publicznych i niepublicznym placówkom oświatowym, o których mowa w art. 90 ust 2a, 3 i 3a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisanym do ewidencji szkół i placówek
prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.
§ 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 na rok budżetowy. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę
prowadzącą szkołę lub placówkę do Zarządu Powiatu w Opocznie, zwanego dalej „Zarządem Powiatu”, nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku zawierającego
planowaną liczbę uczniów, słuchaczy, wychowanków.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 4. Dotacja, o której mowa w §1 przysługuje na każdego ucznia, słuchacza, wychowanka w wysokości:
1) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
nauki –kwoty przewidzianej na jednego ucznia, słuchacza danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat,
2) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt 1 - 50 % ustalonych
w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju
w przeliczeniu na jednego ucznia, słuchacza. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu
i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na
szkoły publicznej Podpisany.
danego typu lub rodzaju,
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3) dla placówek niepublicznych, o których mowa w art.2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty - kwoty przewidzianej
na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki
samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku,

w przeliczeniu na jednego ucznia, słuchacza. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu
i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na
prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,
3) dla placówek niepublicznych, o których mowa w art.2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty - kwoty przewidzianej
na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki
samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku,
o których mowa w art. 14 ust.3 , obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o ktorych mowa
w art. 16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę jest zobowiązany informować Zarząd
Powiatu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, o faktycznej liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków
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.
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 i 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, wychowanków 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, kwotę dotacji ustala się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy,
wychowanków.
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.
Osoba prowadząca szkołęPodpisany.
lub placówkę może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do protokołu w terminie
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7 dni od daty podpisania protokołu. O odmowie ich uwzględnienia oraz o skierowaniu do dotowanego
zaleceń pokontrolnych decyduje Zarząd Powiatu.
9. Dotowany zobowiązany jest do poinformowania Zarządu Powiatu o sposobie i terminie wykonania

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 o 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 zobowiązane są 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/230/06 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opocznie
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