
 

UCHWAŁA NR XLIV/413/18 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

z dnia 25 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych  

na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące  

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz art. 218, art. 251 i 252 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego 

przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:  

1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 3, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik nr 4, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) załącznik nr 5, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) załącznik nr 6, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) załącznik nr 7, o którym mowa w § 3 ust. 2 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały; 

8) załącznik nr 8, o którym mowa w § 4 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały; 

9) załącznik nr 9, o którym mowa w § 4 ust. 2 uchwały nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego  

z dnia 31 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 sierpnia 2018 r.

Poz. 2238



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Krawiec 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 
 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

RADA POWIATU 

STRZELECKIEGO 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE  DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO  

NA ROK……………. 

 

na realizację zadania .................................................................................................................... 

(nazwa zadania) 

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

 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Dane organu prowadzącego szkołę  

Imię i nazwisko osoby fizycznej /nazwa organu prowadzącego 

 

Adres  

 

REGON                                                                  NIP 

PESEL 

 

3. Nr rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja  
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4. Wpis do Ewidencji niepublicznych szkół i placówek Powiatu Strzeleckiego 

Data zaświadczenia 

 

Numer zaświadczenia 

 

5. System kształcenia oraz zawody (w przypadku szkół zawodowych) 

System kształcenia 

 

Zawody: 

Lp. Kierunek Planowana liczba uczniów 

1.   

2.   

3.   
 

 

6. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym …….. 

 Ogółem liczba uczniów ………………….. 

 

W tym: 
Liczba 

uczniów 
Uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży 

 
 

Uczniowie szkół niepublicznych dla dorosłych 

 
 

Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

 w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 
 

niedostosowani społecznie,  

 

 

z zaburzeniami zachowania, 

 

 

zagrożeni uzależnieniem,  

 

 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  

 

 

z chorobami przewlekłymi  

niewidomi,  

 

 

słabowidzący,  

 

 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

 

 

z zaburzeniami psychicznymi  

niesłyszący,  
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słabosłyszący  

 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno– wychowawczych  

 

 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

 

 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 

 

Inne (proszę wymienić jakie):  

……  

…… 
 

Dotyczy liczby uczniów (placówek oraz szkół), na których przysługują dodatkowe wagi zgodnie 

z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na dany rok 
 

Uczniowie oddziałów dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej 

dla dzieci i młodzieży 

 

 

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 

 

 

dla uczniów I, II i III klas szkół podstawowych 

 

 

Uczniowie oddziałów sportowych 

 

 

Uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego 

 

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe  

Lp. Zawód Planowana liczba uczniów 

1.   

2.   

3.   
 

Uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy 

 

 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły 

zawodowej dla dzieci i młodzieży będących młodocianymi pracownikami realizującymi 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 

 

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

 

 

Uczniowie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 

 

 

Inne (proszę wymienić jakie): ….. 

 

 

….. 

 

 

….. 
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji o szkole niepublicznej są zgodne  

z rzeczywistością.  

  

Zobowiązuję się do informowania o ewentualnych zmianach danych zawartych 

we wniosku do 7 dni  od momentu zaistnienia zmiany.  

  

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad ustalonych w uchwale Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na 

terenie powiatu strzeleckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

 

 

 

             ………………..                            ..….…………………………………. 
                      (data)                                          (pieczęć i podpis organu prowadzącego) 

  

Sprawdzono zgodność informacji z wpisem do Ewidencji niepublicznych szkół 

i placówek prowadzonej przez Powiat Strzelecki (wypełnia Wydział Edukacji, Kultury, 

Kultury Fizycznej i Turystyki) 

 

 

             ………………..                                 ….……………………………… 
                      (data)                                                     (podpis i pieczątka imienna) 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 
 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Miesięczna informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu……….……….20….roku 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

 

2. Liczba uczniów w szkołach, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki 

(proszę podać szczegółowy zakres rzeczowy zadania) według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca: 

Wyszczególnienie Liczba uczniów: 

Uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży ogółem 

 

 

Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 

 w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

 

 

niedostosowani społecznie,  

 

 

z zaburzeniami zachowania, 

 

 

zagrożeni uzależnieniem,  

 

 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  

 

 

z chorobami przewlekłymi  

niewidomi,  

 

 

słabowidzący,  

 

 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
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z zaburzeniami psychicznymi  

niesłyszący,  

 

 

słabosłyszący  

 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujący obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno– 

wychowawczych  

 

 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

 

 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 

 

Inne (proszę wymienić jakie): 

 

 

………..  

Dotyczy liczby uczniów (placówek oraz szkół), na których przysługują dodatkowe wagi zgodnie 

z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na dany rok: 

 

Uczniowie oddziałów dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole 

podstawowej dla dzieci i młodzieży 

 

 

dla uczniów I, II i III klas szkół podstawowych 

 

 

Uczniowie oddziałów sportowych 

 

 

Uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego 

 

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe  

 

Lp. Zawód Planowana liczba uczniów 

1.   

2.   

3.   
 

Uczniowie szkół specjalnych przyspasabiających do pracy 

 

 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia i uczniów klas dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej dla dzieci i młodzieży będących młodocianymi pracownikami 

realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 

 

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

 

 

Uczniowie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży 

 

 

Inne (proszę wymienić jakie):   

…..  

…..  
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne  z rzeczywistością. 

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Miesięczna informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu……….………. 

 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji: 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba uczniów 

na pierwszy dzień 

m-ca 

………………..… 

20……. r. 

uczestniczących 

w co najmniej 50 % 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w 

poprzednim m-cu, 

tj. …………………. 

20…… r. 

Ogólna liczba uczniów/słuchaczy: ………………….. …………………..... 

Podział na kierunki kształcenia oraz tryb nauki: 

1. Tryb stacjonarny   

K
ie

ru
n

ek
 

1.1    
1.2    
1.3    
1.4    

2. Tryb zaoczny   

K
ie

ru
n

ek
 

2.1    
2.2    
2.3    
2.4    
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne z rzeczywistością. 

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 
 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Miesięczna informacja o faktycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w miesiącu……….………. 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji: 

Lp. Rok urodzenia 

Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

Stan na 1 dzień miesiąca 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Razem  

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne z rzeczywistością. 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 

 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Miesięczna informacja o faktycznej liczbie osób uczestniczących w zajęciach 

rewalidacyjno – wychowawczych w miesiącu……….………. 
 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji: 

Lp. Rok urodzenia 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach 

rewalidacyjno - wychowawczych 

Stan na 1 dzień miesiąca 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Razem  

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne z rzeczywistością. 

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 

 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Informacja o liczbie słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje  

według stanu na dzień ogłoszenia wyników egzaminów przez OKE 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 

Świadectwo potwierdzające zdanie 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie po ukończeniu 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

(numer i data) 

1.    

2.    

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10.    

Razem  
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Do informacji należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa 

potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 31 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne z rzeczywistością. 

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 

 

 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Informacja o liczbie uczniów liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej,  

którzy zdali egzamin  

według stanu na dzień ogłoszenia wyników egzaminów przez OKE 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 

Rodzaj egzaminu (egzamin 

maturalny/egzamin 

potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie) 

Świadectwo 

potwierdzające zdanie 

egzaminu  

(numer i data) 

1.     

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10.     

Razem   
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Do informacji należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw 

potwierdzających zdanie egzaminu, o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne z rzeczywistością. 

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 8 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 

 

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

pieczęć organu prowadzącego 

 

Rozliczenie dotacji otrzymanej w miesiącu ………………. 20…. roku 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

Adres szkoły  

REGON  szkoły  

2. Rozliczenie otrzymanej dotacji: 

Wyszczególnienie 
W miesiącu 

…………………………….. 

Narastająco od początku 

roku 

Kwota otrzymanej dotacji 
  

Wykorzystanie otrzymanej dotacji 
  

3. Wydatki zrealizowane w danym miesiącu ze środków otrzymanej dotacji 

L.p. Przeznaczenie wydatków 

Kwoty wydatków 

sfinansowane ze środków 

otrzymanej z budżetu Powiatu 

Strzeleckiego dotacji w zł 

1 Wynagrodzenia nauczycieli  

2 Wynagrodzenia pozostałych pracowników  

3 Składki naliczane od wynagrodzeń (składki na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 

 

4 Opłaty za media  

5 Zakup materiałów i wyposażenia  

6 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

7 Opłaty za dzierżawę lub wynajem pomieszczeń  

8 Pozostałe wydatki (wymienić jakie, wg rodzaju)  

9 …………..  

10 …………..  

Ogółem wysokość wydatków poniesionych w danym miesiącu ze 

środków otrzymanej dotacji 
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne z rzeczywistością. 

 

4. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis organu prowadzącego szkołę): 
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Załącznik nr 9 

do Uchwały Nr XLIV/413/18 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 25.07.2018 roku 

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

pieczęć organu prowadzącego 

Roczne rozliczenie dotacji 

za rok …………………………. 

 

 

1. Dane szkoły  

Pełna nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

REGON  szkoły  

 

2. Wysokość dotacji otrzymanej w …..…… roku  

 

………………..…………..zł 
 

3. Wydatki zrealizowane w danym roku ze środków otrzymanej dotacji 

L.p. Przeznaczenie wydatków 

Kwoty wydatków 

sfinansowane ze środków 

otrzymanej z budżetu 

Powiatu Strzeleckiego 

dotacji w zł 

1 Wynagrodzenia nauczycieli  

2 Wynagrodzenia pozostałych pracowników  

3 Składki naliczane od wynagrodzeń (składki na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 

 

4 Opłaty za media  

5 Zakup materiałów i wyposażenia  

6 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

7 Opłaty za dzierżawę lub wynajem pomieszczeń  

8 Pozostałe wydatki (wymienić jakie, wg rodzaju)  

9 …………..  

10 …………..  

…   

Ogółem wysokość wydatków poniesionych w danym 

roku ze środków otrzymanej dotacji 

 

Kwota dotacji niewykorzystanej  
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Oświadczam że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

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

         Data sporządzenia sprawozdania           Czytelny podpis i pieczęć 

                     organu prowadzącego szkołę 
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