
 

 

UCHWAŁA NR XXX/201/2013 

RADY POWIATU W GOŁDAPI 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

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

działających na terenie powiatu gołdapskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

Na podstawie art. 90 ust. 2, ust. 3, oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 Nr 256, poz. 2572), art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 Nr 142, poz. 1592), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Gołdapskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/157/2012 Rady Powiatu Gołdapskiego z dnia 30 sierpni 

 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na 

terenie powiatu gołdapskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 3089) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:  

6. „Osoba prowadząca dotowany podmiot składa w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w terminie do 

5 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

w poprzednim miesiącu. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 4”.  

7. „W przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku 

uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dotacja pobrana w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu gołdapskiego w terminie 15 dni od złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust 6.” 

2) dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Leszek Retel 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 1595



Załącznik  

do Uchwały Nr XXX/201/2013 

Rady Powiatu w Gołdapi 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

 

Załącznik nr 4 

 do trybu udzielania 

 i rozliczania dotacji 

 

 

…………………………………… 
                 

pieczęć szkoły  

 

 

Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach  

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

dotyczy szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych 

 w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

 

 

1. Nazwa i adres szkoły:…………………………………………………………………………………….…...  

2. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji: 

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

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

aktualna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wynosi:…………………………………………………………………………………………………...….. 

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

 

3. Różnica między liczbą uczniów wpisanych w księdze ewidencji oraz dziennikach zajęć  

 a liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi: 

……………………………………………... 

 

 

…………………………………………………………. 

                    miejscowość, data                                                                                                    

 

 

 

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

pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej  
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Uzasadnienie  

W wyniku wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 

2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 979), od 1 stycznia 2013 roku istotnym zmianom uległy zasady dotowania 

szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Dotychczas 

dotacje dla tego typu placówek naliczane były na podstawie liczby uczniów, bez uwzględnia frekwencji 

uczniów na zajęciach edukacyjnych. Od dnia 1 stycznia 2013 roku dotacja przysługiwała będzie tego typu 

szkołom tylko na uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w danym miesiącu. 
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