
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/224/17 

RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

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

oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka 

samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198 i 2203) oraz art. 218, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/150/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu 

Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu 

i sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4972 oraz z 2017 r. poz. 3218) po § 8a dodaje 

się § 8b w brzmieniu: 

„§ 8b. W przypadku wykazania, że w latach poprzednich wypłacono zaniżoną dotację dla szkół 

publicznych i szkół niepublicznych, organ dotujący może, biorąc pod uwagę: 

- aktualną liczbę uczniów, a także, 

- uzyskanie przez uczniów odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe oraz 

- poniesione i wykazane przez szkołę zwiększone wydatki ponad otrzymaną dotację,  

wypłacić szkołom rekompensatę pieniężną z tytułu niedopłaconej dotacji.”. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Mieczkowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 39
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