
 

 

UCHWAŁA NR XLV/317/2014 

RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, ośrodków  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu zgorzeleckiego przez inne niż Powiat 

Zgorzelecki osoby prawne lub fizyczne oraz zakresu  

i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 1  i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5  czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 7  września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 

Rada Powiatu Zgorzeleckiego  

uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne  

§ 1. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów dotowanych z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego 

oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania określa niniejsza uchwała.  

§ 2. Dotacje z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego udzielane są następującym podmiotom zwanymi dalej 

podmiotami dotowanymi:  

1) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym oraz szkołom 

ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych,  

w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym udziela się dotacji w wysokości 

przewidzianej na jednego ucznia danego typu  

i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Zgorzelecki;  

2) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w pkt. 

1, którym udziela się dotacji na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych  

w danym miesiącu na częściowe pokrycie wydatków związanych  

z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu 

Zgorzeleckiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju  

w przeliczeniu na 1  ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju 

wysokość dotacji oblicza  

się na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat  
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na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;  

3) niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży, 

o których mowa w art. 16 ust. 7  ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo  

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którym udziela się dotacji  

w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodka  

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Zgorzelecki;  

4) niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz ośrodkom,  

o których mowa w art. 2  pkt 5  ustawy o systemie oświaty, a także niepublicznym poradniom psychologiczno 

– pedagogicznym, które zgodnie  

z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, którym 

udziela się dotacji w wysokości przewidzianej  

na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Powiat Zgorzelecki. 

Rozdział 2. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej podmiot dotowany zwaną 

dalej osobą prowadzącą.  

2. Wniosek o udzielenie dotacji dla podmiotów dotowanych, o których mowa  

w § 2  uchwały, składa się do Starosty Zgorzeleckiego najpóźniej do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

3. Osoba prowadząca składa odrębny wniosek, o którym mowa w ust. 1,  

dla każdego podmiotu dotowanego.  

4.  Osoba prowadząca jest zobowiązana do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie 

dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.  

5.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na 

rachunek bankowy podmiotu dotowanego. Wypłacana  

w każdym miesiącu część dotacji ma charakter zaliczkowy.  

2. Część dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji miesięcznej o faktycznej 

liczbie uczniów, składanej przez osobę prowadzącą podmiot dotowany, o którym mowa w § 2  uchwały do 

Starosty Zgorzeleckiego  

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

składania informacji.  

3. Wzór informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów stanowi załącznik  

nr 2  do niniejszej uchwały.  

4.  W przypadku szkół wymienionych w § 2  pkt 2  uchwały, informacja o której mowa w ust. 2, winna 

zawierać liczbę uczniów, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc jej złożenia uczestniczyli w co najmniej 

50% obowiązkowych zajęć.  

5. Dotacja za miesiąc grudzień dla szkół o których mowa w § 2  pkt 2  uchwały  

jest przekazywana na liczbę uczniów podaną przez osobę prowadzącą szkołę  

w informacji miesięcznej. Dotacja pobrana w grudniu na uczniów niespełniających warunku minimum 50% 

frekwencji, jako pobrana  
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w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.  

6. Podana w informacji, o której mowa ust. 2, liczba uczniów objętych wspomaganiem rozwoju musi być 

zgodna ze stanem w księdze uczniów  

lub innym dokumencie stanowiącym o liczbie dzieci w szkole/placówce.  

7.  Dotacje za miesiąc lipiec oraz sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów 

z miesiąca czerwca z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.  

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w których zajęcia dydaktyczne w klasach 

(semestrach) programowo najwyższych kończą  

się w miesiącach kwietniu lub czerwcu, otrzymują dotację również na każdego absolwenta szkoły w okresie 

od miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.  

9. 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 w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli 

osoba prowadząca:  

1) poda Staroście Zgorzeleckiemu planowaną liczbę słuchaczy kursu  

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 3  do niniejszej uchwały;  

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu  

w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu  

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

10.  Dotacja o której mowa w ust. 9, jest wypłacana na wniosek osoby prowadzącej szkołę jednorazowo 

w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu 

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy 

w tej szkole, wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  

11.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 10 stanowi załącznik nr 4  do niniejszej uchwały. 

Rozdział 3. 

Tryb rozliczania dotacji  

§ 5. 1. Podmiot dotowany, o którym mowa w § 2  pkt 2  uchwały, jest obowiązany przekazać Staroście 

Zgorzeleckiemu pisemne rozliczenie przyznanej dotacji  

za okresy:  

1) kwartalne – w terminie do 15 dnia, po zakończeniu każdego kwartału,  

2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. 

2.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa ust. 1  pkt 2  spowoduje naliczenie odsetek od udzielonej 

dotacji, jak od zaległości podatkowych.  

3. Osoba prowadząca zobowiązana jest wykorzystać otrzymaną dotację  

do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego w którym ją udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanej lub 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku.  

4.  W przypadku likwidacji podmiotu dotowanego osoba prowadząca zobowiązana jest do rozliczenia 

dotacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty likwidacji. Treść ust. 2  stosuje się odpowiednio.  
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5.  Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 5  do niniejszej uchwały.  

6.  Organ udzielający dotacji ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych 

rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.  

7.  Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ 

udzielający dotacji w terminie do dnia 15 lutego następnego roku. 

Rozdział 4. 

Tryb i zakres kontroli  

§ 6. 1. Organ udzielający dotacji ma prawo kontroli faktycznej liczby uczniów  

oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.  

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1  przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu lub 

inne upoważnione przez Starostę Zgorzeleckiego osoby na podstawie imiennego upoważnienia Starosty 

Zgorzeleckiego  

w zakresie:  

1) zgodności danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji  

i miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym;  

2) prawidłowości wykorzystania dotacji. 

3.  Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotów dotowanych zwanych dalej podmiotem 

kontrolowanym w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tych podmiotach, jednakże kontrole mogą 

również odbywać się w miejscach i czasie realizacji zadań statutowych realizowanych przez te podmioty.  

4.  Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem 

kontroli.  

5.  Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i upoważniony przedstawiciel podmiotu kontrolowanego, 

zawierający datę i miejsce podpisania protokołu.  

6. W terminie 3  dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany może złożyć 

dodatkowe wyjaśnienia co do ustaleń zawartych  

w protokole, do których organ udzielający dotacje ustosunkowuje  

się w wystąpieniu pokontrolnym.  

7. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu składając  

w terminie 3  dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.  

8.  Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu udzielającego dotację, 

w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.  

9.  Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli do podmiotu kontrolowanego kierowane jest 

wystąpienie, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości oraz wnioski. W przypadku wykazania 

w trakcie kontroli nieprawidłowości co do faktycznej liczby uczniów lub wykorzystania dotacji, wystąpienie 

pokontrolne zawiera wezwanie do zwrotu całości lub części udzielonej dotacji.  

10.  Podmiot dotowany w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia organ 

udzielający dotacji o realizacji wniosków. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVI/298/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 grudnia 2009 roku 

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  

ich wykorzystywania.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.  
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

S. Żuk 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/317/2014 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

 

…………………………………….……… 
(Pieczęć organu prowadzącego szkołę lub placówkę niepubliczną) 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

NA ROK …………… 
 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Informacje dotyczące podmiotu 

dotowanego 
1. Pełna nazwa i adres szkoły lub placówki  
2. Adres do korespondencji  
3. Typ, rodzaj szkoły/ placówki  

4. 
Numer i data zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych  

 

5. 
Numer i data decyzji w sprawie nadania 
szkole niepublicznej uprawnień szkoły 
publicznej 

 

6. 
Nazwa i numer rachunku bankowego, na 
który ma być przekazywana dotacja 

 

7. 

Planowana liczba uczniów: 
(Ogólna liczba uczniów w roku 
następującym po złożeniu wniosku poz. 
a+ poz. b) 
 
 

 

a) od 1 stycznia do 31 sierpnia:  
b) od 1 września do 31 grudnia:   

 

8. 
Planowana liczba słuchaczy 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 

   

 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 
 
Zobowiązuję się do informowania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu  
o zmianach zachodzących w liczbie uczniów. 
 
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114) 

 
 
 
 
 
…………………………………….………   …………………………………….……… 

pieczęć podmiotu dotowanego                  podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

                                           do reprezentowania podmiotu dotowanego 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/317/2014 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

…………………………….     ……………………………. 
      Pieczęć podmiotu dotowanego               Miejscowość i data 

 
 

INFORMACJA MIESIĘCZNA  
O LICZBIE UCZNIÓW 

 
 
 

I.  

1. Informacja za miesiąc ……………….………………………………………… 

 

2. Nazwa podmiotu dotowanego ………………………………………………. 

 
 
3. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana 

dotacja: ………………………………………………………….…………………. 

 
 

II. Informacja o liczbie uczniów/wychowanków dotyczy stanu  

na ostatni dzień …………………………………………………………..………………. 

 
 
Liczba uczniów w: 
 

1) szkole ponadgimnazjalnej:  

 

 w systemie dziennym:      ……………… 

 w systemie stacjonarnym     ……………… 

 w systemie zaocznym      ……………… 

 upośledzonych w stopniu lekkim     ……………… 

 upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym   …………….. 

 

2) szkole podstawowej: 

 

 upośledzonych w stopniu lekkim:     ……….…… 

 upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym   …………….. 
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3) gimnazjum 

 upośledzonych w stopniu lekkim:     …………….. 

 upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym   …………….. 

 

4) placówce:         …………….. 

 

5) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:  …………….. 

 
 

 

Numer opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 

Nazwa poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, która wydała opinię 

  

  

  

  

  

  

 

 
Oświadczam, że wszyscy uczniowie wykazani w informacji miesięcznej  
o liczbie uczniów/wychowanków spełnili wymóg uczestniczenia w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 

 

 
 

                 ………………………………… 
            (czytelny podpis i pieczątka)  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 619



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/317/2014 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

…………………………………….……… 
(Pieczęć organu prowadzącego szkołę lub placówkę niepubliczną) 
 

 

 
INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE SŁUCHACZY KURSU ZAWODOWEGO 

W ROKU ………… 
 
 

I. Dane wnioskodawcy: 

 

1. Nazwa i adres niepublicznej szkoły 

 
………………………………………………………………………………….. 
  

2. Nazwa i adres organu prowadzącego niepubliczną szkołę 

 
………………………………………………………………………………….. 
 

3. Numer i data wpisu do ewidencji 

 
………………………………………………………………………………….. 

 

II. Informacje o planowanym kursie zawodowym: 

 

1. Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zostanie 

przeprowadzony w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej:  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

2. Planowana liczba słuchaczy kursu zawodowego  

 
………………………………………………………………………………… 

 
 
        ……………………………….…… 
                         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
                     do reprezentowania podmiotu dotowanego 
 
 
Termin składania informacji do 30 września roku poprzedzającego  
rok udzielenia dotacji. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/317/2014 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 
WNIOSEK 

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZA PRZEPROWADZENIE  
PRZEZ NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  

KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 
 

I. Dane wnioskodawcy: 

 
1. Nazwa i adres podmiotu dotowanego: 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer i data wpisu do ewidencji 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Informacje o przeprowadzonym kursie zawodowym: 

 
1. Liczba słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji  

……………………………………………………………………………………… 
 

2. Nazwa kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który został przeprowadzony w 

niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej: 

 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
…………………………….             ……………………………. 

Data, miejscowość                      odpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
                      reprezentowania podmiotu dotowanego 
 
 
Załącznik: 
 
Zaświadczenie o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  
lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, 
wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/317/2014 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

…………………………….     ……………………………. 

        Pieczęć podmiotu dotowanego              Miejscowość i data 

ROZLICZENIE WYDATKÓW  

SFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW DOTACJI UDZIELONEJ  

Z BUDŻETU POWIATU ZGORZELECKIEGO 

1. Nazwa podmiotu dotowanego  

 

…………………………………………………...……………………................................. 

 

2. Adres podmiotu dotowanego 

 

………………………………………………………..................................................... 

 

3. Numer rachunku bankowego jednostki, z którego poniesiono wydatki  

………………………………………………………..................................................... 

 

4. Rozliczenie za okres: 

 

1) I kwartał  …………. roku, 

2) II kwartał  …………. roku, 

3) III kwartał …………. roku, 

4) IV kwartał  …………. roku, 

5) za .…………………….. rok. 

5. Dane o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach: 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 619



 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
            

 
 

 

 

6.  Zestawienie wydatków na bieżącą działalność szkoły sfinansowanych z 

otrzymanej dotacji: 

 

Lp. 

Podstawa wydatku  

– dowód źródłowy 
Wydatek z dotacji 

Nazwa dowodu 

źródłowego 

Numer 

dowodu 

Data 

wydatku 

Kwota 

wydatku 

Przeznaczenie 

wydatku 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

Wydatki razem:   
Otrzymana dotacja:   

Różnica:   
 

 

 

           …………….……………………………… 

         podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

    do reprezentowania podmiotu dotowanego 

 

…………………………………….……… 

                     (Imię i nazwisko osoby sporządzającej) 

 

 

Telefon             …………………………. 

Fax   …………………………. 

Adres e-mail      …………………….…… 
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