
 

UCHWAŁA 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 

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 2017 r. poz. 1868), oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Dotacje z budżetu Powiatu Strzeleckiego udzielane są następującym szkołom wpisanym do Ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Strzelecki:  

1) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki – na każdego ucznia; 

2) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia/słuchacza uczestniczącego w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu; 

3) niepublicznym szkołom, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka; 

4) niepublicznym szkołom, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – na każdego uczestnika 

tych zajęć; 

5) niepublicznym szkołom ponadpodstawowym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe – na każdego 

słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie danej kwalifikacji. 

§ 2.1. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego na pisemny wniosek osoby prawnej lub fizycznej 

prowadzącej szkołę wymienioną w § 1, złożony w kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich  

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały oraz po przekazaniu danych do systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września roku 

bazowego. 

2. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół wskazany we wniosku  

o przyznanie dotacji. 

3. Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia przez organ prowadzący 

dotowaną szkołę. 
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§ 3.1. Miesięczna kwota dotacji ustalana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów/ 

uczestników/dzieci/słuchaczy przekazanych do kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przez organ 

prowadzący: 

1) szkół wymienionych w § 1 pkt 1 uchwały w terminie do 7 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy 

dzień miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

2) szkół wymienionych w § 1 pkt 2 uchwały w terminie do 7 dnia każdego miesiąca według stanu 

na pierwszy dzień miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

3) szkół wymienionych w § 1 pkt 3 uchwały w terminie do 7 dnia każdego miesiąca według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały; 

4) szkół wymienionych w § 1 pkt 4 uchwały w terminie do 7 dnia każdego miesiąca według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały; 

5) szkół wymienionych w § 1 pkt 5 uchwały w terminie do 7 dnia każdego miesiąca według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały. 

2. Kwota dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych 

niebędących szkołami specjalnymi na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ustalana jest na podstawie informacji o ilości uczniów według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały oraz przedstawionego przez organ prowadzący szkołę 

zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

3. Dotacja przekazana na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być 

wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją 

kształcenia specjalnego. 

§ 4.1. Organ prowadzący szkołę wymienioną w § 1 uchwały jest zobowiązany do przedstawienia organowi 

dotującemu rozliczenia dotacji otrzymanej w poprzednim miesiącu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 

do uchwały w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (dotyczy dotacji otrzymanej w okresie od stycznia  

do listopada danego roku budżetowego). 

2. Organ prowadzący szkołę wymienioną w § 1 uchwały jest zobowiązany sporządzić 

i przekazać roczne rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia 

dotacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do uchwały. 

3. W przypadku likwidacji szkoły w trakcie trwania roku kalendarzowego, w którym jest udzielana dotacja, 

organ prowadzący szkołę ma obowiązek powiadomić o zakończeniu działalności i przedstawić rozliczenie 

dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności, według wzoru określonego w załączniku nr 9 do 

uchwały w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności. 

§ 5.1. Organ prowadzący szkołę wymienioną w § 1 zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej 

ewidencji księgowej otrzymanych w ramach dotacji środków finansowych. 

2. Dokumenty finansowe potwierdzające wydatki ujęte w rozliczeniu, o którym mowa w § 4, powinny 

zawierać opis „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Strzeleckiego  

w kwocie ......zł, (słownie………….zł). Dotyczy...... (nazwa dotowanej szkoły)…” oraz pieczęć i podpis 

dyrektora szkoły. Ponadto na dokumencie finansowym powinny znaleźć się zapisy informujące o dacie 

poniesienia wydatku (zapłaty) oraz numeru pozycji z zestawienia wydatków bieżących będących częścią 

rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 4. 

3. Otrzymana dotacja powinna zostać wydatkowana do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Powiatu  

w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

5. W przypadku wypłacenia w danym miesiącu dotacji na liczbę uczniów/uczestników/dzieci większą niż 

liczba uprawnionych do otrzymania dotacji, dotacja za kolejny miesiąc zostanie pomniejszona o tę nadwyżkę,  

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Wypłacona nadwyżka za miesiąc listopad podlega zwrotowi w terminie do dnia 30 grudnia danego roku, 

a za miesiąc grudzień do dnia 31 stycznia roku następnego. 
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7. W przypadku, gdy jednostka zakończy działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, 

niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności. 

8. Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 4, 6 i 7 nalicza się odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, od dnia następującego po upływie terminów zwrotów. 

§ 6. Przekazane przez Powiat Strzelecki środki publiczne podmiot dotowany będzie wydatkował  

z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2077) oraz przestrzegając w szczególności przy wydatkowaniu środków publicznych kryterium legalności, 

celowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 7.1. Powiatowi Strzeleckiemu przysługuje prawo kontroli: 

1) prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji; 

2) zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji; 

3) zgodności danych składanych przez szkoły i placówki w rozliczeniach, o których mowa w § 4 uchwały,  

na podstawie dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania, a w przypadku uczniów/słuchaczy,  

o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych także poprzez wgląd do list 

obecności i weryfikację rzeczywistego stanu ilościowego uczniów obecnych podczas zajęć; 

4) zgodności ze stanem danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej; 

5) zgodności złożonych rozliczeń wykorzystanej dotacji, o których mowa w § 4 uchwały, z dokumentacją 

organizacyjną i finansową szkoły lub placówki. 

2. Kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny. 

§ 8.1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich 

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia. Kontrolujący mają prawo żądać wykonania odpisów, 

wydruków lub wyciągów z dokumentacji podlegającej kontroli. 

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub upoważniona przez niego osoba potwierdza zgodność odpisów, 

wydruków lub wyciągów ze stanem faktycznym, oraz udziela informacji i wyjaśnień. 

3. O terminie i zakresie przedmiotowym kontroli powiadamia się osobę prowadzącą szkołę oraz dyrektora 

co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

§ 9.1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

2. Protokół kontroli zawiera: 

a) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby 

lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 

c) imiona i nazwiska oraz stanowiska kontrolujących, 

d) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą, 

e) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, 

f) opis załączników do protokołu, 

g) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu, 

h) podpisy kontrolujących i kontrolowanego. 

3. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu 

protokołu, z wyjątkiem sprostowań oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący. 

4. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub 

niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu. 

5. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń co  

do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni 

od daty otrzymania protokołu. 
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6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich 

analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności 

zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 

stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania stanowiska kontrolującego. 

8. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego 

podpisania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. 

9. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole. 

10. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. 

§ 10.1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez 

kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego 

organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, 

zalecenia pokontrolne. 

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie 

określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie 

realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, iż dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości to podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach 

ustawy o finansach publicznych. 

§ 11. Traci moc uchwała nr XXVI/265/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu 

strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

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

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, z wyjątkiem § 3 ust. 3, który 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Krawiec 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 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  

 

 

4. Wpis do Ewidencji niepublicznych szkół i placówek Powiatu Strzeleckiego 

Data zaświadczenia 

 

Numer zaświadczenia 
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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,  

 

 

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):  
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……  

…… 
 

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 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 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. 

 

Podpis wnioskodawcy lub osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy  

 

 

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

                      (data)                                                         (podpis ) 
  

Sprawdzono zgodność informacji z wpisem do Ewidencji niepublicznych szkół 

i placówek prowadzonej przez Powiat Strzelecki (wypełnia Wydział Edukacji) 

 

 

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

                      (data)                                                     (podpis i pieczątka imienna) 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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,  

 

 

z zaburzeniami psychicznymi  

niesłyszący,  

 

 

słabosłyszący  
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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):   

…..  

…..  
 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 371



3 
 

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

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

 

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    

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 371



2 
 

 

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

 

3. Podpisy  

Sporządził (imię, nazwisko i podpis) 

 

Data sporządzenia 

Zatwierdził (pieczęć i podpis dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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 dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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 dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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  

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. 
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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 dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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   

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. 
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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 dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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 dyrektora szkoły): 
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Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31.01.2018 roku 

 

 

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 

        dyrektora szkoły lub placówki 
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