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UCHWAŁA NR XIII/96/15
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 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 pobrania i 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 2015 r. poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 i 8a 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,
979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198,
1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1607, 1629.) Rada Powiatu Opoczyńskiego 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, zwanej dalej "ustawą", wpisanym do ewidencji szkół i placówek
prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na rok budżetowy. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę
prowadzącą szkołę lub placówkę zwanej dalej "osobą prowadzącą" do Starostwa Powiatowego w Opocznie,
zwanego dalej „Starostwem Powiatowym”, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, wniosku zawierającego 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 zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji;
5) numer i datę zaświadczenia o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;
6) REGON szkoły lub placówki;
7) numer rachunku bankowego szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek, na który ma być
przekazywana dotacja;
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8) dane o planowanej liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków szkoły lub placówki.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub nauki otrzymują dotacje, o których mowa w § 1, na każdego ucznia w wysokości kwoty
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Powiat Opoczyński.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 1 otrzymują dotację,
o której mowa w § 1, na każdego słuchacza uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Opoczyńskiego
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na
jednego słuchacza.
3. W przypadku braku na terenie Powiatu Opoczyńskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na
prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza. Przez "najbliższy
powiat" należy rozumieć powiat mający siedzibę najbliżej siedziby Powiatu Opoczyńskiego.
4. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego wychowanka
dotacje w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Opoczyński, a w przypadku niepublicznych ośrodków
umożliwiających realizację obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, 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 jednostki samorządu
terytorialnego.
5. 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.
6. 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 i 4 jest wyliczana na podstawie informacji o planowanej dla Powiatu
Opoczyńskiego na dany rok budżetowy części oświatowej subwencji ogólnej.
7. Różnica między kwotą dotacji należnej, a kwotą dotacji dotychczas wypłaconej na podstawie
ust. 6 podlega korekcie po miesiącu w którym ustalono kwotę dotacji na podstawie ust. 1 i 4.
8. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkołach, o których mowa w ust. 2, w klasach
(semestrach) programowo najwyższych, kończą się w kwietniu lub czerwcu dotacja przysługuje również na
każdego absolwenta do końca danego roku szkolnego od miesiąca następującego po miesiącu w którym
absolwent ukończył szkołę, pod warunkiem, że absolwent uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych odpowiednio w miesiącu kwietniu lub czerwcu.
9. W przypadku szkół, o których mowa w ust. 1 dotacja przysługuje na absolwenta zgodnie z art. 90 ust. 2f
ustawy.
§ 4. 1. Osoba prowadząca jest zobowiązana przekazywać do Starostwa Powiatowego, w terminie do
10 dnia każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków wg stanu na
pierwszy dzień każdego miesiąca, natomiast w miesiącu grudniu w terminie do dnia 5 grudnia.
2. Niezłożenie informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie skutkuje wstrzymaniem wypłaty dotacji dla
szkoły lub placówki do czasu jej złożenia.
3. Wzór informacji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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4. W przypadku szkoły niepublicznej, o której mowa w § 3 ust. 2 osoba prowadząca składa dodatkowo do
Starostwa Powiatowego, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, oświadczenie o liczbie słuchaczy którzy
w miesiącu poprzednim uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a za miesiąc
grudzień do dnia 24 grudnia danego roku.
5. 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.
6. Wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Wysokość dotacji w budżecie Powiatu Opoczyńskiego ustala się oddzielnie dla każdej szkoły
i placówki. 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, 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.
3. Część dotacji należnej szkole lub placówce w danym miesiącu ustala się w wysokości stanowiącej
iloczyn faktycznej liczby uczniów/słuchaczy/wychowanków przedstawionej w załączniku, o którym mowa
w § 4 i miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia, słuchacza, wychowanka o której mowa w § 3.
4. Część dotacji przypadająca na dany miesiąc dla szkoły, o której mowa w § 3 ust. 2, wypłacona jest
z uwzględnieniem informacji, o której mowa w § 4 ust. 4, w taki sposób, iż pomniejszona ona jest o kwotę
części dotacji wypłaconej w miesiącu poprzednim na słuchaczy, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz powiększona o kwotę należną na słuchaczy, którzy nie byli
słuchaczami szkoły w pierwszym dniu poprzedniego miesiąca, lecz pomimo tego uczestniczyli w tym miesiącu
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku zmiany wysokości ustalonych w budżecie Powiatu Opoczyńskiego wydatków bieżących
ponoszonych na ucznia/słuchacza/wychowanka w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat
Opoczyński zmianie ulegają również kwoty dotacji należnej szkołom lub placówkom, którym dotację ustala się
według tych wydatków – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian
budżetowych.
6. Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków przyjęta do ustalenia podstawy kwoty dotacji, o której mowa
w ust. 5 odpowiada liczbie słuchaczy w przeliczeniu miesięcznym za dany okres.
§ 6. 1. Osoba prowadząca jest zobowiązana do półrocznego i rocznego rozliczania otrzymanych dotacji
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 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 pobrania i wykorzystania dotacji przez szkołę lub placówkę podlega kontroli organu
udzielającego dotacji w zakresie określonym w art. 90 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. 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.
4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot nie później niż
na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
5. Dla potrzeb kontroli, o której mowa w ust. 1 mogą być przetwarzane dane osobowe uczniów, słuchaczy,
wychowanków kontrolowanych szkół i placówek.
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6. Osoba prowadząca na żądanie kontrolującego jest zobowiązana udzielić wyjaśnień i informacji
dotyczących kontrolowanych zagadnień w terminie i w formie określonej przez kontrolującego.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny, który podpisują osoby kontrolujące oraz
osoba prowadząca albo osoba przez nią upoważniona.
8. Osoba prowadząca 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 Opoczyńskiego.
9. Dotowany zobowiązany jest do poinformowania Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o sposobie i terminie
wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od ich otrzymania.
§ 8. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne 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 jednostki
samorządu terytorialnego. Zasady i sposób udzielania dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych określa art. 90 ust. 8 i 9 ustawy.
§ 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.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 11. Traci moc uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3337) zmieniona uchwałą Nr XXXVI/318/14 Rady Powiatu
Opoczyńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2592).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego

Maria Barbara Chomicz
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