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UCHWAŁA NR XXV/235/13
RADY POWIATU W OPOCZNIE
z dnia 24 kwietnia 2013 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
(t.j.: 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, Nr
167, poz. 1759, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j.: 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, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz.
1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991,
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r.
poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przysługujących 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 „osobą prowadzącą” oraz
tryb i zakres kontroli prawidłowego wykorzystywania dotacji.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na rok budżetowy. W celu zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Opoczyńskiego osoba prowadząca szkołę lub placówkę składa do Starostwa Powiatowego w Opocznie, zwanego
dalej „Starostwem Powiatowym” do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający planowaną liczbę uczniów, słuchaczy, wychowanków.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące informacje:
1) nazwę osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę;
2) adres siedziby osoby prowadzącej szkołę lub placówkę;
3) nazwę i adres szkoły lub placówki;
4) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły lub placówki;
5) REGON szkoły lub placówki;
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6) numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który ma być przekazywana dotacja;
7) dane o planowanej liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków szkoły lub placówki.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 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, zwanej dalej „ustawą”.
2. Dotacja na absolwentów szkoły, o której mowa w ust. 1, przysługuje zgodnie z art. 80 ust. 3i ustawy.
3. Placówce publicznej, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, przysługuje na każdego wychowanka dotacja w wysokości określonej w art. 80 ust. 3a tej ustawy.
4. Placówce, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy, 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, pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przekaże
do Starostwa Powiatowego planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
5. Do czasu otrzymania przez Powiat Opoczyński informacji o wysokości ostatecznej części oświatowej
subwencji ogólnej w przeliczeniu na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka na dany rok budżetowy kwota
dotacji, o której mowa w ust. 1, 3 i 4, jest wyliczana na podstawie informacji o planowanej dla Powiatu Opoczyńskiego na dany rok budżetowy części oświatowej subwencji ogólnej.
6. Różnica między kwotą dotacji należnej, a kwotą dotacji dotychczas wypłaconej na podstawie ust. 5 podlega korekcie po miesiącu w którym ustalono kwotę dotacji na podstawie ust. 1, 3 i 4.
§ 4. 1. Osoba prowadząca publiczną szkołę lub placówkę jest zobowiązana przekazywać informację do Starostwa Powiatowego, 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.
§ 5. 1. Wysokość dotacji w budżecie Powiatu Opoczyńskiego ustala się oddzielnie dla każdej szkoły i placówki w oparciu o planowaną liczbę uczniów, słuchaczy, wychowanków zgłoszonych w terminie określonym
w § 2. 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 rachunek
bankowy szkoły lub placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.
3. Część 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 § 4 ust. 1 i miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia, słuchacza, wychowanka, o której
mowa w § 3.
§ 6. 1. Osoba prowadząca dotowaną szkołę, placówkę jest zobowiązana do półrocznego i rocznego rozliczania otrzymanych dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie półroczne przekazywane jest w terminie do 30 lipca danego roku, a rozliczenie roczne w
terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym została przekazana dotacja.
§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez szkołę lub placówkę podlega kontroli organu udzielającego dotacji w zakresie określonym w art. 80 ust. 3d ustawy z uwzględnieniem w szczególności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, informacji o faktycznej liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz
danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji.
2. Osoby upoważnione pisemnie 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. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot nie później niż
na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
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4. Dla potrzeb kontroli, o której mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane dane osobowe uczniów, słuchaczy,
wychowanków kontrolowanych szkół i placówek.
5. Osoba prowadząca na żądanie kontrolującego jest zobowiązana udzielić wyjaśnień i informacji dotyczących kontrolowanych zagadnień w terminie i w formie określonej przez kontrolującego.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny, który podpisują osoby kontrolujące oraz
osoba prowadząca szkołę lub placówkę albo osoba przez nią upoważniona.
7. 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 osoby prowadzącej zaleceń
pokontrolnych decyduje Zarząd Powiatu w Opocznie.
8. Osoba prowadząca zobowiązana jest do poinformowania Zarządu Powiatu w Opocznie o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od ich otrzymania.
§ 8. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w § 1, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w
zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego. Zasady i sposób udzielania dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych określa art. 80 ust. 8 i 9 ustawy.
§ 9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.
§ 11. Traci moc 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 publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 62, poz. 483).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Opocznie:
mgr inż. Andrzej Kopania
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/235/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok.................
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych
prowadzących na terenie Powiatu Opoczyńskiego szkoły
i placówki oświatowe, publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 2c 3 i 3a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Termin składania:
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

Część A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ osoba prawna

□

osoba fizyczna

Pełna nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imię (imiona) osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ/ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

Nr Domu

Nr lokalu

DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Data i numer decyzji zezwalającej na założenie szkoły/
placówki publicznej wydanej przez Starostę Opoczyńskiego
Pełna nazwa szkoły/placówki
Typ szkoły (zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty) lub placówki (zgodnie z art. 2 ustawy o systemie oświaty)
System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych)
REGON
Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki

ADRES SIEDZIBY SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Miejscowość
Kod pocztowy
Nr domu

Nr lokalu

Ulica
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Część B
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY/WYCHOWANKÓW
Planowana liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków w ……………. roku
styczeń-sierpień
wrzesień-grudzień

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ……………… roku
Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Liczba słuchaczy

Część C
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY (OSÓB) WŁAŚCIWEJ(-YCH) DO SKŁADANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI
1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

______________________________________________________________________
czytelny podpis i pieczątka osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę/placówkę

Część D
(Wypełnia Starostwo Powiatowe w Opocznie)
Sprawdzono zgodność danych wykazanych we wniosku z danymi zawartymi w rejestrze wydanych zezwoleń na założenie szkoły/placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

_________________________________________________________________________________________
Data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności wniosku
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/235/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Informacja o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków
w miesiącu ..................... w roku ............
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych
prowadzących na terenie Powiatu Opoczyńskiego szkoły
i placówki oświatowe, publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 2c, 3 i 3a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Starostwo Powiatowe
w Opocznie

Termin składania:
do 10 dnia każdego miesiąca

Część A
DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Pełna nazwa
Data i numer decyzji zezwalającej na założenie
szkoły/placówki publicznej wydanej przez Starostę
Opoczyńskiego
ADRES SIEDZIBY SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część B
Nazwa Szkoły/Placówki

W tym:
1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
2. Uczniowie niewidomi i słabo widzący z niepełnosprawnością ruchową
3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
5. Uczniowie szkół zawodowych
6. Uczniowie klas sportowych
7. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego
8. Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba
uczniów/słuchaczy/wychowanków
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Część C
PRZYCZYNA ZMIANY STANU LICZBY UCZNIÓW/ SŁUCHACZY/WYCHOWANKÓW W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ
INFORMACJI
Liczba uczniów/wychowanków/słuchaczy*:
- przyjętych do szkoły/placówki* ……………….……
- rezygnujących z nauki …………………….………..
- skreślonych z listy ……………………………….…
- nie promowanych ………………………….….……
- inna przyczyna*…………………….………………

*niepotrzebne skreślić
**wpisać inną przyczynę

Część D
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY (OSÓB) WŁAŚCIWEJ(-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI
O LICZBIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY/WYCHOWANKÓW
1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

______________________________________________________________________
czytelny podpis, pieczątka osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę/placówkę

Część E
(Wypełnia Starostwo Powiatowe w Opocznie)
Sprawdzono zgodność danych wykazanych we wniosku z danymi zawartymi w rejestrze wydanych zezwoleń
na założenie szkoły/placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

______________________________________________________________________________
Data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności wniosku
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/235/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Rozliczenie
PÓŁROCZNE/ROCZNE*
dotacji otrzymanej w roku ……………
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych
prowadzących na terenie Powiatu Opoczyńskiego szkoły
i placówki oświatowe, publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 2c, 3 i 3a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Termin składania:
półroczne do 30 lipca danego roku
roczne do 15 stycznia roku następującego po roku,
w którym została przekazana dotacja

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

Część A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ osoba prawna

□

osoba fizyczna

Pełna nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imię (imiona) osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ/ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Data i numer decyzji zezwalającej na założenie szkoły/placówki publicznej wydanej przez Starostę Opoczyńskiego
Pełna nazwa szkoły/placówki
Typ szkoły (zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty) lub placówki (zgodnie z art. 2 ustawy o systemie oświaty)
ADRES SIEDZIBY SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Ulica
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Część B
INFORMACJA O KWOCIE OTRZYMANEJ DOTACJI
Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków* wykazana w informacji o faktycznej liczbie uczniów/
słuchaczy/wychowanków w okresie rozliczeniowym
Wysokość dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym (w zł)
Wysokość dotacji otrzymana od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (w zł)

* niepotrzebne skreślić

Część C
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI

Lp.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

1.

3.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych
Wpłaty PFRON

4.

Zakup materiałów papierniczych

5.

Zakup wyposażenia

6.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek

7.

Zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody, gazu)

8.

Inne wydatki bieżące

9.

Odpisy na ZFSŚ

2.

Wysokość poniesionych
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji w
okresie rozliczeniowym

Wysokość poniesionych wydatków w
ramach otrzymanych
dotacji – narastająco
od początku roku

Ogółem
Kwota nie wykorzystanej dotacji ogółem

* należy dołączyć wykaz dokumentów finansowych, których wydatki były pokryte z dotacji. Wykaz powinien
zawierać nr dokumentu, datę zapłaty, wysokość kwoty pokrytej z dotacji.
Część D
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY (OSÓB) WŁAŚCIWEJ(-YCH) DO SKŁADANIA ROZLICZENIA Z OTRZYMANEJ
DOTACJI
1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

______________________________________________________________________
czytelny podpis i pieczątka osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę/placówkę

Część E
(Wypełnia Starostwo Powiatowe w Opocznie)
Sprawdzono zgodność danych wykazanych we wniosku z danymi zawartymi w rejestrze wydanych zezwoleń na założenie szkoły/placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczna.

___________________________________________________________________________________________
Data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności wniosku

