
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/197/21 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 5 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/171/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dolno. z 2018 r. poz. 58) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wrocławskiego  

dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez: 

1. Szkołę publiczną lub placówkę publiczną, prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, dla której Starosta Powiatu Wrocławskiego wydał 

zezwolenie na jej założenie. 

2. Szkołę niepubliczną lub placówkę niepubliczną prowadzoną przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która została wpisana do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Wrocławski.”. 

2. W § 2: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustawie prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).”. 

3. W § 4: 

1) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
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„3. Organ prowadzący lub upoważniona przez niego osoba, ubiegający się o jednorazową dotację, 

o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy, ma obowiązek złożenia w terminie do 30 dni od zaistnienia 

okoliczności upoważniających do otrzymania dotacji, wniosku według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 5.”; 

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Organ prowadzący lub upoważniona przez niego osoba, ubiegający się o jednorazową dotację, 

o której mowa w art. 31a ustawy, ma obowiązek złożenia w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności 

upoważniających do otrzymania dotacji, wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.”. 

4. W § 5: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W miesiącu lipcu i sierpniu dotacja dla szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny  

lub obowiązek nauki, przekazywana jest na podstawie faktycznej liczby uczniów wykazanej w miesiącu 

czerwcu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczeń został skreślony z listy uczniów.”; 

2) uchyla się ust. 4 i 5. 

5. Załącznik nr 1 otrzymuje treść określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik nr 2 otrzymuje treść określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik nr 4 otrzymuje treść określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

8. Dodaje się załącznik nr 5 o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

9. Dodaje się załącznik nr 6 o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego: 

Piotr Chmurzyński
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/197/21 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 5 marca 2021 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

......................................................... 

(Pieczęć organu prowadzącego) 

.................................... 

(Miejscowość i data) 

 

Termin złożenia: do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 

STAROSTWO POWIATOWE 

WE WROCŁAWIU 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

dla szkoły lub placówki1) na rok …………… 

I. INFORMACJA O ORGANIE PROWADZĄCYM SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ1)  

Pełna nazwa i adres organu prowadzącego   

NIP:  REGON: 

Dane kontaktowe: 
1) nr telefonu  
2) adres poczty elektronicznej 

 
1)   
2)  

II. INFORMACJA O SZKOLE LUB PLACÓWCE1)  

Pełna nazwa i adres szkoły lub placówki1)  

Typ, rodzaj podmiotu oświatowego, forma 

kształcenia (stacjonarna, zaoczna), wieczorowa) i 

kierunek kształcenia szkoły nierealizującej 

obowiązku szkolnego i nauki 

 

Charakter: publiczny/niepubliczny  

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

podmiotów oświatowych niepublicznych, numer i 

data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej 

lub numer i data zezwolenia na prowadzenie 

publicznego podmiotu oświatowego 

 

NIP:  REGON: 

 
1) niepotrzebne skreślić 
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Rachunek bankowy szkoły lub placówki1) właściwy 

do przekazania należnej dotacji (pełna nazwa i 

adres banku oraz nr rachunku bankowego) 
 

Dane kontaktowe: 
1) nr telefonu  
2) adres poczty elektronicznej 

 
1) 
2) 

III. PODSTAWA PRZYZNANIA DOTACJI DLA SZKOŁY LUB PLACÓWKI1) 

L.p. Wyszczególnienie 

Liczba uczniów miesięcznie w okresie: 

od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 sierpnia 
od dnia 1 września  

do dnia 31 grudnia 

Planowana liczba uczniów (dzieci, które mają być objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy)  
 

 

w tym: 

1. Planowana liczba uczniów posiadających orzeczenie (wykazana z podziałem na rodzaje niepełnosprawności) 

1)    

2)    

…    

2. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii): 

1) 
zakwaterowanych w ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy prawo oświatowe 
 

 

2) nie korzystających z zakwaterowania  
 

3. 
Planowana liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych (na podstawie orzeczeń) 
 

 

4. 
Planowana  liczba  uczniów, o których mowa wart. 26 ust. 5 i 6 

ustawy2) 
 

5. 
Planowana liczba wychowanków internatu zorganizowanego  

w niepublicznej szkole, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy2) 
  

6. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

1) 
publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej  

kwalifikacyjne kursy zawodowe (na podstawie art. 31 ust. 1 

ustawy2)) 
 

 

 
2) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.). 
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2) 

publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej  

prowadzącej  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe, którzy 

zamierzają zdać egzamin zawodowy w zakresie danej 

kwalifikacji (na podstawie art. 31 ust. 1a oraz art. 31a ust. 1 

ustawy2)) 

 

7. Planowana liczba uczniów szkół policealnych w podziale na zawody (wymienić jakie): 

1) ...   

2) …   

8. 

Planowana liczba uczniów podmiotu oświatowego 

spełniających inną przesłankę - zwiększającą dotację naliczaną 

według subwencji oświatowej (podać rodzaj przesłanki 

i planowaną liczbę uczniów)3)  

 

 

1) przesłanka (wymienić jaka)…………………………….  
 

…   
 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów (nie dotyczy 

uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz dotacji, o której mowa w art. 26 

ust. 5 ustawy2). 

Data ……………………………….. 

................................................................................... 

(Pieczęć i podpis organu prowadzącego) 

Pouczenie:  

1. Wniosek należy wypełnić czytelnie. 

2. W przypadku zmian danych zawartych we wniosku (z wyjątkiem danych o planowanej liczbie 

uczniów), należy niezwłocznie pisemnie poinformować Dotującego o zaistniałych zmianach. 

3. W przypadku prowadzenia kilku podmiotów oświatowych wniosek należy złożyć odrębnie dla każdej 

szkoły lub placówki. 

 
3) określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w danym roku wydawanym na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38). 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/197/21 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 5 marca 2021 r. 

 

 

Informacja miesięczna 

…………………………………… 

(Pieczęć szkoły lub placówki) 

.................................................. 

(Miejscowość i data) 

Termin złożenia: do 5 dnia danego miesiąca 

wg stanu na 1 dzień danego miesiąca 

STAROSTWO POWIATOWE 

WE WROCŁAWIU 

INFORMACJA MIESIĘCZNA  

o faktycznej liczbie uczniów 

w miesiącu ……………………..….. w roku ………………. 

I. INFORMACJA O DOTOWANEJ SZKOLE LUB PLACÓWCE4)  

1. Pełna nazwa ........................………………………………………………………………………..…….. 

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

2. Adres…………………………………………………………..…………………..........................……... 

3. NIP …………………………………………………. 4. REGON ..…………..............…………………. 

II. PODSTAWA UDZIELENIA DOTACJI 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 

Faktyczna liczba uczniów (dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchaczy) 
 

w tym: 

1. liczba uczniów posiadających orzeczenia (wykazana z podziałem na rodzaje niepełnosprawności: 

1)   

2)   

…   

2. Liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii): 

1) zakwaterowanych w ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy prawo oświatowe  

2) nie korzystających z zakwaterowania  

3. Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (na podstawie orzeczeń)  

 
4) niepotrzebne skreślić 
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4. 
Liczba wychowanków internatu zorganizowanego w niepublicznej szkole, o której mowa w art. 26 

ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
 

5. 
Liczba słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych prowadzonych przez publiczne szkoły 

ponadpodstawowe 
 

6. Liczba uczniów szkół policealnych w podziale na zawody (wymienić jakie): 

1) …  

2) …  

7. 
Liczba uczniów z frekwencją poniżej 50% w poprzednim miesiącu (dotyczy szkół, o których mowa 

w art. 26 ust. 2 ustawy)  
 

8. 
Liczba uczniów podmiotu oświatowego spełniających inną przesłankę - zwiększającą dotację naliczaną według 

subwencji oświatowej (podać rodzaj przesłanki i planowaną liczbę uczniów)5)  

1) przesłanka (jaka)………………………………………………………………  

…   

III. PRZYCZYNY ZMIANY LICZEBNOŚCI W STOSUNKU DO INFORMACJI ZA 

POPRZEDNI MIESIĄC 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 

Różnica liczebności w stosunku do informacji za poprzedni miesiąc  

w tym liczba uczniów: 

1) przyjętych do szkoły  

2) rezygnujących z nauki  

3) skreślonych z listy uczniów  

4) niepromowanych  

inne przyczyny w tym: 

5) zwiększenie liczby miejsc w szkole lub placówce  

6) inne (należy podać jakie) …  

Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym na 1 dzień miesiąca.  

Data ……………………………….. 

............................................................................. 

(Pieczęć i podpis organu prowadzącego  

lub dyrektora szkoły lub placówki)

 
5) określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w danym roku wydawanym na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/197/21 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 5 marca 2021 r. 

 

 

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji 

……………………………………………….. 

(Pieczęć szkoły lub placówki) 

........................................ 

(Miejscowość i data) 

Termin złożenia: do dnia 8 stycznia 

roku następnego po roku udzielenia dotacji 

STAROSTWO POWIATOWE 

WE WROCŁAWIU 

ROCZNE ROZLICZENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI 

za okres …………..………………..…………… 

I. INFORMACJA O DOTOWANEJ SZKOLE LUB PLACÓWCE6)  

1. Pełna nazwa………………………………………………………………………………… 

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

2. Adres…………………………..……………………………………………………………………… 

3. NIP……………………………………………… 4. REGON..……………………...……………….... 

II. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI  

1. Kwota otrzymanej dotacji w okresie j.w. (w zł):………………………...…………………………… 

2. Kwota dotacji niewykorzystanej w okresie j.w. (w zł):…………………….………...………….…... 

3. Kwota dotacji: 

a) otrzymana na uczniów posiadających orzeczenie……………………………..………...…… 

b) wykorzystana na uczniów posiadających orzeczenie………………………..………….…… 

c) otrzymana na pozostałych uczniów…………………..…………………………..…………… 

d) wykorzystana na pozostałych uczniów……………….…………………………...………….. 

4. Sprawozdanie dotyczące dotacji/wydatków (w zł): 

L.p. Wyszczególnienie wydatków 
Łącznie za okres 

j.w.  

1 2 3 

Wysokość otrzymanej dotacji   

Wykorzystanie otrzymanej dotacji 
(wyłącznie zgodnie z art. 35 ustawy7)) 

Wydatki ogółem   

w tym:  

 
6) niepotrzebne skreślić 
7) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.). 
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I. Wydatki bieżące: 

1. Wynagrodzenia:  

1) 
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot za pełnienie funkcji 

dyrektora podmiotu oświatowego w poszczególnych miesiącach 
 

2) 
Wynagrodzenia dyrekcji (jeśli nie zostało ujęte powyżej) oraz nauczycieli, w tym ich 

liczba w poszczególnych miesiącach 
 

3) Wynagrodzenia pozostałych pracowników, w tym ich liczba w poszczególnych miesiącach  

2. pochodne od wynagrodzeń  

3. pomoce dydaktyczne  

4. materiały i wyposażenie  

5. zakup energii  

6. usługi pozostałe  

7. inne wydatki bieżące (wymienić jakie)  

II. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: 

1. książki i inne zbiory biblioteczne  

2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu  

3. sprzęt sportowy i rekreacyjny  

4. meble  

5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne   

III. Limit wydatków na kształcenie specjalne, wyliczony zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy2  

IV. Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na kształcenie specjalne  

V. Dotacja, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy2, wykorzystana na refundację wydatków 

związanych z realizacją zadań szkoły, o których mowa w art. 35 ust. 1, poniesionych przez szkołę 

w okresie: 
 

1. 
4 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 
 

2. 
2 lat budżetowych poprzedzających rok wypłacenia dotacji - w przypadku dotacji 

przyznanej na ucznia niepublicznej branżowej szkoły II stopnia lub niepublicznej szkoły 

policealnej. 
 

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. 

Data ………………………………..   

Główny księgowy ........................................ 

............................................................................. 

(Pieczęć i podpis organu prowadzącego lub  

dyrektora szkoły lub placówki)
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/197/21 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 5 marca 2021 r. 

 

 

……………………………………………….. 

(Pieczęć szkoły lub placówki) 

....................................... 

(Miejscowość i data) 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE  

WE WROCŁAWIU 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW 

 którzy uzyskali świadectwo dojrzałości/certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy 

 

I. INFORMACJA O DOTOWANEJ SZKOLE LUB PLACÓWCE8  

1. Pełna nazwa………………………………………………………………………………………….….. 

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

2. Adres..…………………………………………………………………………………………………...  

3. NIP …………………………………………………. 4. REGON..………………..……………………. 

5. Data i numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych........…….....……………………. 

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

II. WYKAZ UCZNIÓW W/W SZKOŁY, KTÓRZY UZYSKALI: 

1. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI/CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ LUB DYPLOM 

ZAWODOWY 

LP Imię i nazwisko ucznia PESEL 

Data 

ukończenia 

szkoły  
(dzień-m-c/rok) 

Uczeń uzyskał 

świadectwo dojrzałości/ 
certyfikat kwalifikacji 

zawodowej 

dyplom zawodowy 

1     

2     

3     

…     

 

 

 

Data ……………………………….. 

............................................................................. 

(Pieczęć i podpis organu prowadzącego  

lub dyrektora szkoły lub placówki) 
 

Załączniki obowiązkowe: 

 
8) niepotrzebne skreślić 
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1. Zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną o uzyskaniu przez ucznia świadectwa dojrzałości, 

certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub dyplomu zawodowego. 

2.  Kopia świadectwa ukończenia szkoły poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/197/21 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 5 marca 2021 r. 

 

 

Informacja o liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych którzy zdali egzamin 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

……………………………………………….. 

(Pieczęć szkoły lub placówki) 

................................... 

(Miejscowość i data) 

Termin złożenia: do 30 dni od dnia ogłoszenia 

wyników egzaminu zawodowego przez okręgową 

komisję egzaminacyjną9)  

STAROSTWO POWIATOWE  

WE WROCŁAWIU 

INFORMACJA O LICZBIE SŁUCHACZY  

KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 

którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

I. INFORMACJA O DOTOWANEJ SZKOLE LUB PLACÓWCE10) 

1. Pełna nazwa ………………………….………………………………………………………………..... 

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

2. Adres……………………………………………………………………………………………….…… 

3. NIP …………………………………………………. 4. REGON……………………………….…...…. 

5. Data i numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych…………………………....……. 

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

II. WYKAZ SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH, KTÓRZY 

ZDALI EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

LP 
Imię i nazwisko 

słuchacza 

Nazwa i symbol 

cyfrowy zawodu 

oraz nazwa 

i oznaczenie 

kwalifikacji11)  

Data ogłoszenia 
wyników egzaminu 
zawodowego przez 
okręgową komisję 

egzaminacyjną 

Rok ukończenia 

kursu 

Nr zaświadczenia 

wydanego przez 

okręgową 

komisję 

egzaminacyjną 

1  
  

  

2  
  

  

 
9) zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) 
10) niepotrzebne skreślić 
11) zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego 
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3  
  

  

…  
  

  

Data ……………………………….. 

............................................................................. 

(Pieczęć i podpis organu prowadzącego  

lub dyrektora szkoły lub placówki) 

Załączniki obowiązkowe: 

1. Zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną o uzyskaniu przez słuchacza 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego certyfikatu kwalifikacji zawodowej w danej kwalifikacji  

lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia powyższego certyfikatu. 
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