
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/234/2017 

RADY POWIATU W OLSZTYNIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

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

i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Powiatu Olsztyńskiego prowadzonych przez osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 80 ust. 4, 8a i art. 90 ust. 4, 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.) w związku z art.12 pkt 11 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/195/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie 

Powiatu Olsztyńskiego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się ust. 2 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Dotacji wymienionych w § 1 ust. 1 Zarząd Powiatu w Olsztynie udziela na wniosek osoby prawnej 

lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, zwanej dalej „organem prowadzącym”. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Olsztynie, zwanemu dalej „organem 

dotującym”, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, 

z zastrzeżeniem szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2, których wniosek należy złożyć do dnia 

1 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

3. W przypadku, gdy organ prowadzący ubiega się o dotację dla więcej niż jednej szkoły lub placówki lub 

jednostki składającej się ze szkół lub placówek różnego typu, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się 

odrębnie dla każdej szkoły/placówki.” 

3) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

4) traci moc Załącznik nr 3 do uchwały 

5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„3. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Olsztyński.” 
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6) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Wysokość dotacji ustala się oddzielnie dla każdej szkoły lub placówki na rok kalendarzowy. 

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę zobowiązana jest do złożenia w terminie do dnia 7 każdego 

miesiąca informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy, według stanu na 

pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do uchwały. 

3. Liczba uczniów stanowi podstawę do obliczenia kwoty dotacji należnej szkole lub placówce na dany miesiąc. 

4. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli danych, o których mowa w ust. 3. 

5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę zobowiązana jest udostępnić na żądanie organu dotującego 

dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki oraz 

udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 

Jerzy Laskowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/234/2017 

Rady Powiatu w Olsztynie 

z dnia 31 marca 2017 r.  

 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU OLSZTYŃSKIEGO 

NA ROK ……………………… 

CZĘŚĆ I - DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

 

1. Wnioskodawca: Osoba prawna  Osoba fizyczna  

 

 

2. Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej: 

 

 

 

 

3. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej: 
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 
    

 

 

4. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji: 

Numer rachunku bankowego 

szkoły / placówki: 

 

 

Nazwa banku: 
 

 

 

 

5. Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły / placówki (np. dyrektora): 

Imię i nazwisko: 
 

 

Tytuł prawny / pełniona funkcja: 
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CZĘŚĆ II – DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 

1. Szkoła / placówka: niepubliczna  publiczna  

  niepubliczna o uprawnieniach szkoły / placówki publicznej  

  niepubliczna nieposiadająca uprawnień szkoły / placówki publicznej  

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (ostatnie 

aktualne zaświadczenie): 

 

 

 

3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole / placówce uprawnień szkoły / placówki 

publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki: 

 

 

 

4. Nazwa szkoły / placówki: 

 

 

 

5. Adres szkoły / placówki: 
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 
    

 

6. Pozostałe dane: 

NIP  REGON  

 

7. Dane kontaktowe: 

Telefon stacjonarny / fax:  

Telefon komórkowy:  

Adres e-mail:  

 

8. Typ szkoły / placówki: 

 

 

9. System kształcenia: 

szkoła / placówka dla:        dzieci i młodzieży:  młodzieży:  dorosłych:  

dzienna:  wieczorowa:  zaoczna: 
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CZĘŚĆ III – DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW/SŁUCHACZY 

1. Dane o planowej liczbie uczniów / wychowanków / słuchaczy szkoły / placówki w roku 

szkolnym …….…… / …………….: 

Ogółem planowana liczba uczniów / 

wychowanków / słuchaczy: 
 

w tym niepełnosprawnych 

(dot. szkół i placówek dla młodzieży) 

Rodzaj niepełnosprawności 
Planowana liczba 

niepełnosprawnych 

  

 

2. Dane o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

Planowana liczba dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju: 
 

 

3. Dane o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (realizujących 

obowiązek nauki): 

 

 

4. Uwagi (pole nieobowiązkowe): 

 

 

 

 

…………………………………             ………………………………………………………. 
                     (miejscowość, data)                                         (czytelny podpis wraz z pieczątką imienną osoby składającej wniosek) 

 

POUCZENIE: 

1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych. 

2. W przypadku zmian danych dotyczących: adresu organu prowadzącego szkołę / placówkę, 

numeru konta bankowego, numeru telefonów, faxu, adresu e-mail podanych we wniosku, 

należy pisemnie poinformować Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa 

Powiatowego w Olsztynie. 

3. W przypadku prowadzenia kilku typów szkół / placówek z siedzibą w różnych miejscach, 

wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno. 

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem szkół i placówek wymienionych w § 

1 ust. 2, dla których termin składania wniosku upływa z dniem 1 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Uwaga: W zaznaczonych polach należy wstawić X (w wybranym miejscu) lub wpisać odpowiednie dane / wartości. 
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