- Projekt Uchwała Nr XXVII/……/2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu
Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
o uprawnieniach szkół publicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu
Wodzisławskiego, dla:
1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na kaŜdego ucznia w kwocie takiej, jaką
przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w danym roku budŜetowym;
2) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na kaŜdego ucznia w wysokości 50 %
ustalonych w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego wydatków bieŜących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie Powiatu Wodzisławskiego szkoły publicznej danego typu
i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieŜące ponoszone przez
najbliŜszą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;
3) niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty - na kaŜdego wychowanka w kwocie takiej, jaką przewidziano
na utrzymanie tego rodzaju placówki, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Powiat Wodzisławski w danym roku budŜetowym, a w przypadku niepublicznych
ośrodków umoŜliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieŜy o których mowa w art. 16 ust. 7 tejŜe ustawy, a takŜe dzieciom i młodzieŜy z
upośledzeniem umysłowym ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami w kwocie takiej, jaką
przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Wodzisławski w danym roku budŜetowym.
§2
Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej oraz placówki
niewymienione w § 1 uchwały nie otrzymują dotacji z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego.

§3
1. Stawkę dotacji na kaŜdego ucznia lub wychowanka szkoły lub placówki na dany rok
budŜetowy ustala Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.
2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, wychowanka w danym roku
budŜetowym, obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budŜetowym.
Po wprowadzeniu zmiany wysokości dotacji na jednego ucznia, wychowanka nastąpi
wyrównanie przyznanej dotacji od 1 stycznia danego roku.
3. Informację o wysokości dotacji przysługującej szkołom na zasadach określonych
w niniejszej uchwale przekazuje się organom prowadzącym po ustaleniu ich wysokości
przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.
§4
1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę zwanego dalej
organem prowadzącym, złoŜony w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim nie
później niŜ do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Organ prowadzący zobowiązuje się do informowania Powiatu Wodzisławskiego
o zmianach mających wpływ na wysokość dotacji oraz zmianach danych,
o których mowa w załączniku nr 1.
§5
Po udzieleniu dotacji organ prowadzący zobowiązany jest do przedkładania Powiatowi
Wodzisławskiemu:
1) informacji o faktycznej liczbie uczniów w terminie do 10 dnia kaŜdego miesiąca według
stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały;
2) miesięcznego rozliczenia otrzymanej dotacji nie później niŜ w ciągu 10 dni po upływie
kaŜdego miesiąca sprawozdawczego zgodnie, z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
3) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie szkoły lub placówki.
§6
Dotacje przekazywane są w 12 miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia
kaŜdego miesiąca.
§7
Kwoty dotacji dla szkół będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie
uczniów wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 5.
§8
Powiatowi Wodzisławskiemu przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym
danych zawartych w informacji i dokumentacji, o których mowa w § 5.
§9
Dotację wstrzymuje się w przypadku:
1) niezłoŜenia informacji, o której mowa w § 5 - do czasu złoŜenia informacji;

2)
3)
4)
5)

niezłoŜenia rozliczenia, o którym mowa w § 5 - do czasu złoŜenia rozliczenia;
złoŜenia informacji, o której mowa w § 5, niezgodnej ze stanem faktycznym;
odmowy udostępnienia dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3 lub § 5 pkt 3;
stwierdzenia niezgodności dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3 lub § 5 pkt 3,
ze stanem faktycznym - do czasu wyjaśnienia niezgodności.
§ 10

1. Dotacja pobrana nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych według zasad i trybu
określonych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
2. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki organ prowadzący otrzymujący dotację jest
zobowiązany w terminie jednego miesiąca od daty likwidacji dokonać zwrotu nadpłaconej
dotacji.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§ 12
Traci moc uchwała Nr XI/98/99 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 listopada 1999 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać organy prowadzące
szkoły niepubliczne ubiegające się o przyznanie dotacji z budŜetu Powiatu.
§ 13
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr XXVII/….../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku

…………………………….
(pieczęć organu prowadzącego)

………………………… dnia ………..
(miejscowość)

Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………
1. Organ prowadzący ……………………………………………………………………...
( nawa i adres)

2. Nazwa i adres szkoły/placówki
…………………………………………………………..................................................
(adres szkoły/placówki).

3. Numer Regon szkoły/placówki ………………………………………………….........
4. Typ i rodzaj szkoły/placówki …………………………………………………………..
5. Status szkoły (publiczna/niepubliczna) ………………………………………………
6. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych ………………………………………………………………………….
7. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
…………………………………………………………………………………………...
8. Planowana liczba uczniów /słuchaczy w następnym roku kalendarzowym::
a) od 1 stycznia do 31 sierpnia

……………………….

b) od 1 września do 31 grudnia ……………………….
9. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
…………………………………………………………………………………………...
10. Organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do składania comiesięcznej informacji z
aktualnej liczby uczniów/ słuchaczy oraz wysokości otrzymanych dotacji.
Adres do korespondencji:
……………………………………..
……………………………………..
Telefon:
………………………………………
……………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

Załącznik Nr 2
do projektu do uchwały Nr XXVII/…../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku

…………………………….
(pieczęć organu prowadzącego

………………………… dnia ………..
(miejscowość)

Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

INFORMACJA O LICZBIE SŁUCHACZY
w miesiącu …………………w roku ……….

1. Nazwa szkoły

.……………………………………………………...…………..........
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
(nazwa i adres)

2. Organ prowadzący …………………………………………………………………….
3. Na dzień ………………… 20….r., liczba słuchaczy wynosi …………………………

……………………………………..
(sporządził, data)

…..………………………………
(data, podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

Termin składania informacji – do 10 dnia kaŜdego miesiąca.

Załącznik Nr 3
do projektu do uchwały Nr XXVII/…./2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku

………………………… dnia ………..
(miejscowość)

…………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego)

Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ POWIAT WODZISŁAWSKI
DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

…………………………………………………………………….........……………………
…………………………………………………….…………………………………………
(nazwa i adres szkoły/placówki)

za miesiąc …………………………. rok ………………

1. Faktyczna liczba słuchaczy w miesiącu sprawozdawczym ogółem ……………………
2. Kwota otrzymanej dotacji:
a) za dany miesiąc

…………………..

b) narastająco od początku roku

…………………..

…..………………………………
( podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXVII/…./2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu
Wodzisławskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
o uprawnieniach szkół publicznych.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn.zm.) określa, Ŝe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb
udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji
i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz
w rozliczeniu wykorzystania dotacji przekazywanej na prowadzenie szkół i placówek
niepublicznych prowadzonych przez organ inny niŜ jednostka samorządu terytorialnego.
Proponowana uchwała zawiera zmiany o charakterze porządkującym i ujednolicającym
dotychczasowe regulacje w tym zakresie oraz dostosowuje je do obowiązującego stanu
prawnego. Określa podmioty, którym przysługuje dotacja, wysokość dotacji przysługującej na
1 ucznia lub wychowanka w poszczególnych typach szkół, zakres danych jakie powinien
zawierać wniosek o udzielenie dotacji. Został określony takŜe zakres danych, które znajdować
się będą w rozliczeniu otrzymanej dotacji.
NACZELNIK WYDZIAŁU
OŚWIATY
/-/ mgr Edyta Glenc

