
UCHWAŁA Nr XXV/215/2010 

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 

z dnia 17 czerwca 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wy-

korzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek 

niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne 

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zgodnie z art. 90 ust. 1a, 2-2a, 3a, 3c-4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.): 

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla 

zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez podmioty inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego: 

a) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowych specjalnych, gimnazjów 

specjalnych oraz ponadgimnazjalnych w tym specjalnych i policealnych specjalnych, w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

b) oraz internatów i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 

2) wysokość stawek dotacji; 

3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

2) jednostce – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, o których mowa w § 1 pkt 1; 

3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, wychowanka lub dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w dotowanej jednostce; 

4) przeliczeniowej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć liczbę uczniów jednostki ustaloną jako sumę 

liczb uzyskanych w wyniku przemnożenia liczb uczniów jednostki zakwalifikowanych do poszczegól-

nych wag (P1 – P…) przez wartości odpowiadające tym wagom, zgodnie z rozporządzeniem ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującym w roku, na który udzielana jest dota-

cja; 

5) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową określoną w art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), udzielaną z budżetu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, na zasadach określonych w art. 90 ustawy oraz w przepisach niniejszej 

uchwały, na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu realizacji zadań w zakresie kształ-

cenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

6) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć wymienioną w art. 90 ust. 1a, 2a-2b i 3a usta-

wy kwotę nie niższą niż przewidzianą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Warszawski Zachodni w roku, na któ-

ry udzielana jest dotacja; 

7) stawce dotacji – należy przez to rozumieć wielkość procentową podstawy obliczania dotacji; 

8) dotacji należnej na jednego ucznia – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia do-

towanej jednostki, ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji; 

9) dotacji należnej dla jednostki – należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wy-

płaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na 



jednego ucznia przez przeliczeniową liczbę uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolej-

nych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka; 

10) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego; 

11) Starostwie Powiatu – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

§ 3.1. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, 

otrzymane wyniki zaokrągla się do pełnych groszy. 

2. Przy obliczaniu kwoty dotacji należnej dla jednostki wynik zaokrągla się do pełnych złotych. 

§ 4. Ustala się następujące stawki dotacji: 

1) podstawową – stanowiącą 100% podstawy naliczania dotacji; 

2) podwyższoną - mającą zastosowanie w przypadkach występowania szczególnie uzasadnionych przyczyn 

zwiększenia się wydatków bieżących ponoszonych przez jednostkę, wynoszącą ponad 100% podstawy 

naliczania dotacji, ustalaną przez Zarząd Powiatu. 

Rozdział 2 

Ustalanie i przekazywanie dotacji 

§ 5.1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji, o której mowa w § 2 pkt 5 z budżetu Powiatu Warszawskie-

go Zachodniego, są jednostki wymienione w § 1 pkt 1 posiadające zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz posiadające prawomocną decy-

zję o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej w przypadku jednostek wymienionych w 

art. 90 ust. 2a ustawy. 

2. Sprawdzenia zgodności danych wymienionych w ust. 1 z danymi zawartymi we wniosku, informacji 

lub rozliczeniu wymienionych w § 6 i 8 dokonuje właściwy do spraw oświaty i wychowania wydział Staro-

stwa Powiatu. 

§ 6. Warunkiem udzielenia rocznej dotacji dla jednostki, jest przekazanie do Starostwa Powiatu, przez 

osobę prawną lub fizyczną prowadząca niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia 30 września roku po-

przedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, zawierającego: 

1) dane o organie prowadzącym: 

a) nazwę i adres, 

b) osoby reprezentujące; 

2) dane o jednostce: 

a) typ jednostki, 

b) rodzaj jednostki, 

c) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

oraz numer i datę decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej, 

d) nazwę i adres jednostki, 

e) REGON jednostki, 

f) NIP jednostki, 

g) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów wraz z określeniem liczby uczniów zakwalifi-

kowanych do poszczególnych wag (P1 – P…) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwen-

cji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowego 

zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowa-

dzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświato-

wych i wzorów wydruków zestawień zbiorczych; 

h) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na który ma być przekazywana dotacja; 

3) informację o miesiącu rozpoczęcia działalności, w przypadku jednostki składającej wniosek po raz 

pierwszy; 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 



§ 7.1. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji rocznej zgodnie z § 6, Zarząd Powiatu zatwierdza kwo-

tę dotacji należnej dla jednostki, ustaloną zgodnie z § 2 pkt 9 oraz § 3-4, z zastrzeżeniem ust. 2. Starostwo 

Powiatu informuje jednostkę o ustalonej wysokości tej dotacji do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

2. Do czasu ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podstawy obliczania 

dotacji na rok, na który jest udzielana dotacja, przy ustalaniu kwoty dotacji należnej stosuje się podstawę 

obliczania dotacji z roku poprzedzającego. 

3. Obliczenia dotacji należnej dokonuje właściwy do spraw oświaty i wychowania wydział Starostwa 

Powiatu. 

4. Dla zabezpieczenia w budżecie Powiatu odpowiedniej kwoty z przeznaczeniem na dotacje dla niepu-

blicznych jednostek oświatowych, Skarbnik Powiatu określa wskaźniki planowania finansowego, które ko-

rygują kwotę planowanych dotacji przy zastosowaniu podstawy obliczania dotacji wymienionej w ust. 2. 

5. Dotacja przekazywana jest jednostce w 12 ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. 

§ 8.1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc działalności w roku udzielania dotacji, dla jednostki rozpoczyna-

jącej działalność, ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej liczbie uczniów na ten miesiąc 

zawartej we wniosku zgodnie z § 6, a dla jednostki kontynuującej działalność ustalana jest na podstawie 

informacji zgodnie z ust. 2. 

2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od jednostki o faktycznej 

liczbie uczniów za miesiąc poprzedni i przewidywanej liczbie uczniów na miesiąc kolejny, przekazywanej do 

Starostwa Powiatu do dnia 10 każdego miesiąca. 

3. Informacja określona w ust. 2, zawierająca ogólną liczbą uczniów jednostki oraz liczbę uczniów zakwa-

lifikowanych do poszczególnych wag zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego przekazywana jest: 

1) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

2) oraz uzupełniająco w postaci elektronicznej, z danymi dotyczącymi liczebności uczniów dotowanej jed-

nostki, zapisanymi w dostosowanym do tego celu pliku systemu informacji oświatowej (SIO), obejmują-

cym tabele z zakresu odpowiadającego poszczególnym wagom według zasad obowiązujących w syste-

mie informacji oświatowej (SIO) zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 

identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych 

między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. 

4. Sposób dostosowania elektronicznego pliku (SIO) określonego w ust. 3 pkt 2 oraz jego zapisu wska-

zywany jest odpowiednią instrukcją nowelizowaną w ciągu roku budżetowego, przekazywaną do jednostki 

przez upoważnionego pracownika Starostwa Powiatu. 

5. W przypadku, gdy faktyczna liczba uczniów uczęszczających w miesiącu poprzednim do dotowanej 

jednostki różni się od liczby uczniów przyjętej do wyliczenia dotacji miesięcznej zgodnie z ust. 1-3, kwota 

dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenia lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z 

uwzględnieniem § 9 oraz zastrzeżeniem § 10 ust. 8 i § 11. 

6. Dotowana jednostka zobowiązana jest do przekazywania do dnia 10 każdego miesiąca rozliczenie 

miesięcznego wykorzystania dotacji zawierającego informacje o wydatkach w zakresie: 

1) wynagrodzeń pracowników, w tym; 

a) wynagrodzeń osobowych, 

b) pochodnych od wynagrodzeń osobowych (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, 

PFRON i inne), 

c) wynagrodzeń bezosobowych; 

2) zakupu materiałów i wyposażenia; 

3) zakupu środków żywności; 

4) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; 



5) zakupu energii, wody oraz ponoszonych innych kosztów eksploatacyjnych obiektów jednostki; 

6) zakupu usług remontowych; 

7) kosztów wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; 

8) innych kosztów; 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 9.1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Zarząd Powiatu do-

konuje weryfikacji kwoty rocznej dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio o ustaloną różnicę, zwiększa 

lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. 

2. Po przeprowadzeniu weryfikacji wymienionej w ust. 1, o ustalonej ponownie kwocie rocznej dotacji 

należnej dla jednostki Starostwo Powiatu informuje pisemnie organ prowadzący jednostkę do końca mie-

siąca, w którym dokonano weryfikacji. 

Rozdział 3 

Rozliczanie dotacji 

§ 10.1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym podlega rozliczeniu po: 

1) przedstawieniu przez organ prowadzący jednostkę: 

a) informacji o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego - według załącznika 

nr 2 (weryfikacja kwoty dotacji należnej), 

b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym o wydatkach na które wykorzystano dota-

cje roczną, składanej do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego (właściwe rozliczenie dotacji) 

– według załącznika nr 3 do uchwały; 

2) ostatecznym ustaleniu dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym; 

3) dokonaniu oceny, czy poniesione wydatki według załącznika nr 3 są wydatkami wykazanymi zgodnie § 8 

ust. 5 i przeznaczeniem dotacji; 

4) ostatecznym ustaleniu przypadającej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego należności z tytułu 

zwrotu dotacji, bądź ustaleniu kwoty zobowiązania Powiatu Warszawskiego Zachodniego z tytułu uzu-

pełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy. 

2. Informacje wymienione w ust. 1 pkt 1 stanowią podstawę i warunek konieczny rozliczenia wykorzy-

stania dotacji przekazanej jednostce w roku kalendarzowym. 

3. Obliczenia kwot rozliczenia miesięcznego i rocznego dokonuje właściwy do spraw planowania i reali-

zacji budżetu wydział Starostwa Powiatu. 

4. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym, zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu, Staro-

stwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego do dnia 15 lutego roku następnego zawiadamia pisemnie organ 

prowadzący jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń. 

5. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Warszawskiego Zachodniego z tytułu wyrównania dotacji na-

leżnej jednostce za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia zgodnie z ust. 3. 

6. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok budżetowy Zarząd Powiatu ocenia, czy wysokość 

przewidzianej do przekazania kwoty dotacji ma pokrycie w wydatkach bieżących właściwych dla przezna-

czenia dotacji, poniesionych przez jednostkę. 

7. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, jako 

dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikającej z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej 

na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji Starostwo Powiatu powiadamia organ prowadzący jednostkę 

na zasadach wymienionych w ust. 3. 

8. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w pisemnym zawiadomieniu wymienionym w ust. 3, 

w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia. 

9. Dopłata do raty udzielonej dotacji przekazywana jest na rachunek jednostki w terminie 21 dni od dnia 

przekazania kompletnej informacji zgodnie z § 8 ust. 2-3, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3-4. 

10. Zwrot bieżącej raty dotacji dokonuje się poprzez potrącenie należności Powiatu Warszawskiego Za-

chodniego z najbliższych kolejnych rat dotacji wypłacanych w roku bieżącym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5. 



§ 11.1. Organ prowadzący jednostkę, która w ciągu roku budżetowego zakończyła działalność, zobowią-

zany jest w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności, do przekaza-

nia informacji o: 

1) faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji, 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 2; 

2) wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji, na formularzu stanowiącym załącz-

nik nr 3. 

2. O wynikach rozliczenia dotacji przez Zarząd Powiatu, za okres roku budżetowego, w którym była 

udzielana, Starostwo Powiatu powiadamia organ prowadzący jednostkę wymieniony w ust. 1 do dnia 15 

miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji zgodnie z ust.1. 

3. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Warszawskiego Zachodniego z tytułu wyrównania dotacji na-

leżnej jednostce za okres roku budżetowego zgodnie z ust.1-2, w tym ostatniej raty, przekazywana jest na 

rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia zgodnie z ust. 2. 

4. Przepisy § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

5. Zwrot dotacji udzielonej w okresie roku budżetowego zgodnie z ust. 1-2, w tym ostatniej raty, nastę-

puje na rachunek wskazany w pisemnym zawiadomieniu wymienionym w ust. 2, w terminie nie później niż 

14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia. 

§ 12. Rozliczenie dotacji rocznej lub za okres roku budżetowego zgodnie z § 11 ust. 1-2 uprawnia Powiat 

Warszawski Zachodni do możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości po-

datkowej, na zasadach art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych powołanej w § 2 pkt 5. 

Rozdział 4 

Kontrola wykorzystania dotacji 

§ 13.1. Jednostka wymieniona w § 1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profi-

laktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie 

uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji na wydatki bieżące. 

2. Pracownicy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego upoważnieni przez Starostę Powiatu do 

przeprowadzenia kontroli w zakresie określonym w ust. 1, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz 

wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3. W związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i pla-

cówki upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatu mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i 

placówek. 

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Starostwa Powiatu powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę; 

2) nazwę jednostki kontrolowanej; 

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1 i 2; 

4) termin przeprowadzanej kontroli. 

5. O przeprowadzenia kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący 

jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i terminie jej przeprowadzania. 

6. Osoby kontrolujące maja prawo żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych oraz kopii oka-

zywanej dokumentacji, poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jed-

nostka kontrolowana, poświadczając jego otrzymanie oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go. 

8. Na podstawie ustaleń protokółu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystą-

pienie pokontrolne, które może obejmować stwierdzone nieprawidłowości w zakresie danych o liczbie 

uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji 

otrzymanej przez jednostkę z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego lub kwoty zwrotu dotacji po-

branej w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokon-



trolnym w miarę możliwości określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidło-

wości. 

9. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ 

prowadzący jednostkę może skierować zastrzeżenia do Starosty Powiatu. 

10. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym 

lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania 

zastrzeżeń przez Zarząd Powiatu Starosta Powiatu powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie 

do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. 

11. Zatwierdzona przez zarząd Powiatu kwota dopłaty do dotacji lub jej zwrotu podlega przekazaniu od-

powiednio do dotowanej jednostki lub Powiatu Warszawskiego Zachodniego najpóźniej do końca miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustalenie zgodnie z ust. 8 lub 10. 

§ 14.1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku: 

1) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub 

wpisem do rejestru decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej; 

2) wykazania danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym w informacji o faktycznej liczbie uczniów lub 

informacji j o wydatkach bieżących; 

3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 8 ust. 2-3; 

4) niezłożenia w terminie informacji o wydatkach bieżących, o których mowa w § 8 ust. 5 lub § 10 ust. 1 pkt 

1 lit. b; 

5) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, której mowa w § 13; 

6) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy. 

2. Wstrzymana wypłata w postaci transz miesięcznych lub rozliczenia rocznego dotacji, przekazywana 

jest najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia okre-

ślone w ust. 1. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 15. Traci moc uchwała nr 35/2003 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2003r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowym placówkom niepublicznym. 

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynie 14 dni od jej ogłoszenia, na zasadach określonych w § 18. 

2. Do rozliczenia wykorzystania dotacji w zakresie rat dotacji przekazanych w roku 2010 przed dniem 

wejścia w życie uchwały, przepisy w niej określone stosuje się odpowiednio. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Jerzy Wójcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 


