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UCHWAŁA NR XXVI/180/16
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych
i niepublicznych jednostek 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 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954 i poz. 1985) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dotacje z budżetu Powiatu Opoczyńskiego przysługują szkołom/placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż powiat lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 80 ust. 2c, 2dc, 3, 3a - 3ae
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” oraz szkołom niepublicznym o
uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym placówkom oświatowym, o których mowa w art. 90 ust. 1a,
2a, 2ec, 3, 3a - 3ae ustawy, wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Opoczyńskiego.
§ 2. 1. Publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują
na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Powiatu Opoczyńskiego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
2. Szkoły niepubliczne podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują
na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Powiatu Opoczyńskiego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
3. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na
każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji
dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opoczyńskiego, nie
niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu
Opoczyńskiego.
4. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
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5. Publiczne szkoły, nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia
dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego
typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opoczyńskiego, nie niższej jednak niż
kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej 50% podstawowej
kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opoczyńskiego.
7. Publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego
rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opoczyńskiego, nie niższej jednak niż kwota
przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
8. Wysokość dotacji dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, obliczana jest
z zastosowaniem kwoty równej podstawowej kwocie dotacji dla domu wczasów dziecięcych, ogłaszanej w
Biuletynie Informacji Oświatowej Powiatu Opoczyńskiego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
9. Publiczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – także szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują,
niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 7 , na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości, o której
mowa w ust. 1 i 3.
10. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego wychowanka
dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
11. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, będących domami wczasów dziecięcych, obliczana
jest z zastosowaniem kwoty równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
12. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, posiadające w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych – także szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 10, na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości, o
której mowa w ust. 2 i 4.
13. Publiczne szkoły realizujące obowiązek szkolny lub nauki, w których zorganizowano internat (niezależnie od dotacji na ucznia szkoły) otrzymują na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opoczyńskiego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
14. Niepubliczne szkoły realizujące obowiązek szkolny lub nauki, w których zorganizowano internat - niezależnie od dotacji na ucznia szkoły - otrzymują na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
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15. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego
uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu
Opoczyńskiego.
16. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego
uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu
Opoczyńskiego.
17. Publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy (niezależnie od podstawowej dotacji na wychowanków tych ośrodków) oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu
Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
18. Niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy (niezależnie od podstawowej dotacji na
wychowanków tych ośrodków) oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z
budżetu Powiatu Opoczyńskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. 1. Dotacji udziela się na rok budżetowy. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osoby prowadzące niepubliczne szkoły, internaty lub placówki oświatowe do Starostwa Powiatowego w Opocznie odrębnych wniosków o udzielenie dotacji dla każdej prowadzonej jednostki oświatowej, zawierające informacje o
planowanej liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków - nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W celu zaplanowania środków w budżecie Powiatu Opoczyńskiego osoby prowadzące publiczne szkoły,
internaty i placówki oświatowe składają do Starostwa Powiatowego w Opocznie informację o planowanej na
kolejny rok budżetowy liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również osób prowadzących publiczne szkoły, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy w zakresie podania planowanej liczby uczniów i wychowanków uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu uzyskania dotacji, o której mowa w § 2 ust. 15 i 17.
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę oświatową, o której mowa w § 2, jest zobowiązana przekazywać do Starostwa Powiatowego w Opocznie, 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. Wzór informacji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku szkoły niepublicznej, o której mowa w § 2 ust. 6 osoba prowadząca składa dodatkowo do
Starostwa Powiatowego w Opocznie, 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.
4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane szkoły lub placówki oświatowe, o których mowa w § 2 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.
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3. Osoby prowadzące jednostki oświatowe, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia
działalności również wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt tych rozliczeń.
§ 6. 1. Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przez szkołę lub placówkę podlega kontroli organu
udzielającego dotacji w zakresie określonym w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy.
2. Kontrola obejmuje:
1) prawidłowość danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie
uczniów/słuchaczy/wychowanków, oświadczeniach o frekwencji słuchaczy i w rozliczeniach dotacji – na
podstawie:
a) dokumentacji przebiegu nauczania,
b) ilości dowodów wpłat czesnego,
c) dokumentów zwalniających z opłaty czesnego,
d) umów o nauczanie i wychowanie uczniów oraz wychowanków,
e) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
f) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych,
g) innych dokumentów dotyczących prawidłowości pobrania dotacji, w tym zawierających dane osobowe
uczniów i wychowanków;
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust.
3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej i organizacyjnej, obejmującej:
a) ewidencję księgową,
b) wyciągi z dotacyjnego rachunku bankowego,
c) regulaminy dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych w dotowanej jednostce,
d) dowody źródłowe (faktury, rachunki, listy wypłat wynagrodzeń) - świadczących o rodzajach dokonanych wydatków,
e) inne dokumenty świadczące o rodzajach i zakresie wykonanych zadań dotowanej jednostki oświatowej,
realizację których sfinansowano z dotacji.
3. 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.
4. Jeżeli względy techniczne i organizacyjne za tym przemawiają, Starosta Opoczyński z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, może postanowić, iż kontrola w całości lub w części przeprowadzona będzie poza siedzibą szkoły lub placówki.
5. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot nie później niż
na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
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.
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8. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę odmawia podpisania protokołu –
protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz
dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
9. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania zaleceń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu
dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
10. Osoba prowadząca może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do protokołu w terminie 3 dni od daty podpisania
protokołu. O odmowie ich uwzględnienia oraz o skierowaniu do dotowanego zaleceń pokontrolnych decyduje
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub daty otrzymania zastrzeżeń
i uwag do protokołu.
11. Dotowany zobowiązany jest do poinformowania Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o sposobie i terminie
wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
§ 7. 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/95/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 26 listopada 2015 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5593) oraz 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 wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5594).
§ 10. 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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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/180/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wniosek o udzielenie dotacji
na .................. rok
Termin składania:

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

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 / Numer i data zezwolenia na prowadzenie
szkoły lub placówki publicznej
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 banku i numer rachunku bankowego szkoły, placówki lub zespołu szkół lub placówek

ADRES SIEDZIBY SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Miejscowość
Kod pocztowy
Nr domu

Nr lokalu

Ulica

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Poz. 450

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

planowana liczba

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Uczniowie niewidomi i słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
Uczniowie oddziałów sportowych
Uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego
Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Liczba wychowanków internatu
Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u
pracodawcy
Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych

* należy wpisać średniomiesięczną liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków
Część C
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY (OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA
WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI
1.
2.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania Informacji o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy/
wychowanków.

______________________________________________________________________
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

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Poz. 450

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/180/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Informacja o faktycznej liczbie
uczniów/słuchaczy/wychowanków
w miesiącu ..................... w roku............

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

Termin składania:
do 10 dnia każdego miesiąca

Część A
DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Pełna nazwa
Nr i data zaświadczenia o wpisie szkoły lub
placówki do ewidencji prowadzonej przez
Starostę Opoczyńskiego / Nr i data zezwolenia na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej

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 słabowidzący z niepełnosprawnością ruchową
3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i
znacznym
4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
5. Uczniowie oddziałów sportowych
6. Uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego
7. Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
8. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
9. Wychowankowie internatów
10. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych będących młodocianymi
pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy

Liczba
uczniów/słuchaczy/wychowanków

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Poz. 450

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

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

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Poz. 450

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/180/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Oświadczenie o frekwencji słuchaczy na obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych
w miesiącu ..................... w roku............
(dotyczy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w
których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub nauki)
Termin składania:

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

do 10 dnia następnego miesiąca,
za grudzień w terminie do 24 grudnia danego roku

1. Nazwa i adres szkoły: ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
oświadczam, iż liczba słuchaczy, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w miesiącu ............................. wynosiła ....................................
3. Różnica między liczbą słuchaczy wskazaną w informacji miesięcznej określonej w załączniku nr 2 do
uchwały*, a liczbą słuchaczy, o których mowa w pkt 2, w miesiącu.......................................................
wynosi:...............................

……………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby fizycznej lub prawnej
prowadzącej szkołę)

*dotyczy poprzedniego miesiąca za który została wypłacona dotacja.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Poz. 450

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/180/16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozliczenie
PÓŁROCZNE/ROCZNE
dotacji otrzymanej w …………… roku

Starostwo Powiatowe
w Opocznie

Termin składania:
półroczne do 30 lipca danego roku
roczne do 15 stycznia roku następującego po roku
w którym została przekazana dotacja

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 zezwolenia na założenie szkoły lub placówki
publicznej
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

*niepotrzebne skreślić.

Ulica

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Poz. 450

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

Lp.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji*/**

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych
oraz obsługi organizacyjno-finansowej

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.
5.

Zakup materiałów i wyposażenia

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

10.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

11.

Wynagrodzenie dyrekcji jednostki oświatowej

12.

Inne rodzaje (podać jakie)

Wysokość poniesionych
wydatków w ramach otrzymanej
dotacji w okresie rozliczeniowym

Opłaty za media

Ogółem
* zgodnie z art. 80 ust. 3d i 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

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
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Część E
(Wypełnia Starostwo Powiatowe w Opocznie).
Zweryfikowano poprawność rozliczenia z dokumentami będącymi w posiadaniu przez Starostwo Powiatowe w
Opocznie w szczególności z załączonym wykazem dokumentacji finansowej, miesięczną informację o liczbie słuchaczy,
oświadczeniami o frekwencji słuchaczy.

______________________________________________________________________
Data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do weryfikacji wniosku

