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UCHWAŁA NR XXXVI/318/14
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę 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
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) oraz art. 90 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. 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, 827, 1191, 1265, z 2014 r. poz. 7) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/234/13 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2013 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 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) numer rachunku bankowego szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, na który ma być przekazywana dotacja;”;
2) w § 3:
a) w ust. 4 wyraz „jednostek”„ zastępuje się wyrazem „jednostki”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepubliczne poradnie psychologicznopedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
pod warunkiem, że osoba prowadząca ośrodek lub poradnię przekaże do Starostwa Powiatowego informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”;
3) w § 4:
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a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „natomiast w miesiącu grudniu w terminie
do dnia 5 grudnia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Dotacja za miesiąc grudzień dla szkoły niepublicznej, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazywana
jest na liczbę słuchaczy podaną przez osobę prowadzącą w Informacji o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków, o której mowa w ust. 1.”;
4) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym
że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy szkoły,
placówki lub zespołu szkół lub placówek wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Liczba słuchaczy przyjęta do ustalenia podstawy kwoty dotacji, o której mowa w ust. 5, odpowiada liczbie słuchaczy w przeliczeniu miesięcznym za dany okres.”;
5) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Jeżeli względy techniczne i organizacyjne za tym przemawiają, Starosta z inicjatywy własnej lub
na wniosek podmiotu kontrolowanego, może postanowić, iż kontrola w całości lub w części przeprowadzona będzie poza siedzibą szkoły lub placówki.”;
6) w § 8 wyraz „jednostek” zastępuje się wyrazem „jednostki”;
7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dotacje niewykorzystane albo 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.”;
8) załącznikowi nr 1 do zmienianej uchwały nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
9) załącznikowi nr 4 do zmienianej uchwały nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/296/14 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 26 marca 2014 r. zmieniającą
uchwałę 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.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego
Andrzej Kopania

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–3–

Poz. 2592

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/318/14
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ..................
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych
prowadzących na terenie Powiatu Opoczyńskiego szkoły
i placówki oświatowe, niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 1a, 2a,
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 dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

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
Nr i data zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do
ewidencji prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego
Nr i data zaświadczenia o nadaniu uprawnień szkoły
publicznej wydanego przez Starostę Opoczyńskiego
Pełna nazwa szkoły/placówki
Typ szkoły (zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty) lub placówki (zgodnie z art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty)
System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych)
REGON
Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek

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 we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.

_________________________________________________________________________________________
Data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności wniosku
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/318/14
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 25 czerwca 2014 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, niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 1a, 2a,
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
Nr i data zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego
Nr i data zaświadczenia o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
wydanego przez Starostę Opoczyńskiego
Pełna nazwa szkoły/placówki
Typ szkoły (zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty) lub placówki (zgodnie z art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty)
System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych)

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 okresie rozliczeniowym.*
Wysokość dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym (w zł).

* szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki wykazują liczbę uczniów wykazaną w Informacji o faktycznej liczbie uczniów,
* szkoły dla dorosłych wykazują liczbę słuchaczy, którzy uczestniczyli w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z Oświadczeniami o frekwencji słuchaczy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
Część C
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI
Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji*/**

L.p.

Wysokość poniesionych
wydatków w ramach otrzymanej
dotacji w okresie rozliczeniowym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ogółem

* zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,
** należy dołączyć wykaz dokumentów finansowych, których wydatki były pokryte z dotacji. Wykaz powinien
zawierać nr i nazwę 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 we wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.
_____________________________________________________________________________________
Data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności wniosku.

