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UCHWAŁA NR XXXIII/469/2010
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchylenia uchwały Nr 

XXXII/437/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie: trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

na podstawie: art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 90 ust. 3, ust. 3c – 3g, ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 
r. ogłoszenie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. 
zm.) 

Rada Powiatu Będzińskiego 
uchwala: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Będziński, 

2)dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację, Starostwo Powiatowe w Będzinie, 

3)dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę 
niepubliczną, 

4)ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 
ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Będzinie, 

5)dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzieloną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej wpisanej do ewidencji, 

6)organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji, 

7)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.), 

8)szkołach niepublicznych – należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 
wpisanych do ewidencji, o których mowa w art. 90 ust 3 ustawy, czyli te które nie realizują obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, 

9)SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej. 

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji 

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, o której mowa w § 1 pkt 
8. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do 30 
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Będzinie. 

§ 3. Podstawę obliczenia dotacji stanowi: 
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1)zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, planowana przez organ prowadzący liczba słuchaczy, nie 
większa niż ujęta w sprawozdaniu SIO, 

2)wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego słuchacza przez szkoły prowadzone przez Powiat 
Będziński, w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzaną przez Powiat najbliżej 
położony. 

§ 4. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację 
dla szkoły niepublicznej, na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków 
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza, 
w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzaną przez Powiat najbliżej położony. 

§ 5. 1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły wskazany przez dotowanego, maksymalnie 
w 12 ratach, do ostatniego dnia każdego miesiąca, od którego przysługuje prawo do dotacji, uwzględniając 
rzeczywistą, wskazaną przez szkołę liczbę słuchaczy. 

2. Warunkiem przekazania drugiej i każdej następnej raty dotacji jest złożenie przez dotowanego rozliczenia 
o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Wypłacona w każdym miesiącu rata dotacji ma charakter zaliczkowy, przyjmując do wyliczeń dane 
z poprzedniego miesiąca, a jej ostateczne rozliczenie następuje przy wypłacie ostatniej raty dotacji w danym roku 
budżetowym. 

Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji 

§ 6. 1. Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy (średnia arytmetyczna stanu na pierwszy i ostatni dzień 
miesiąca sprawozdawczego) dotowany składa w Starostwie Powiatowym w Będzinie do 05 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu objętym informacją. Wzór comiesięcznej informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Nie przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, spowoduje wstrzymanie kolejnych rat dotacji do czasu 
złożenia zaległej informacji. 

3. Dotacja ulegnie niezwłocznie wstrzymaniu również w przypadku: 

1)nie złożenia rozliczenia rocznego z wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem – do czasu złożenia 
rozliczenia, 

2)odmowy dotowanego udostępnienia dotującemu, dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji 
przebiegu nauczania i wychowania oraz dokumentacji dotyczącej słuchaczy uczęszczających do szkoły, 

3)stwierdzenia niezgodności dokumentacji, o której mowa w ust 3 pkt 2, ze stanem faktycznym. 

4. Za podstawę wyliczeń dotacji za miesiąc lipiec i sierpień dla szkoły niepublicznej, o której mowa w § 1 ust. 
8 przyjmuje się liczbę słuchaczy jak w m-cu czerwcu danego roku. 

5. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, dotowany dokonuje jej 
zwrotu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. 

6. Roczne sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały wraz z częścią opisową organ 
prowadzący składa w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. 

7. Niedotrzymanie terminu, którym mowa w ust. 5, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych. 

8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi w terminie ustalonym przez organ 
dotujący. 

9. W przypadku likwidacji szkoły dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji 
w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji, ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli 

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji 
przebiegu nauczania i wychowania dotowanych szkół oraz przetwarzania danych osobowych słuchaczy tych szkół. 
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2. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego 
przez Starostę Będzińskiego. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim, na co najmniej 7 dni przed planowanym 
terminem kontroli powiadomieniu organu prowadzącego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz 
miejscu przeprowadzenia kontroli. 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego. 

§ 9. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/437/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego 2010 roku 
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz 
trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Będzińskiego 

Emil Bystrowski
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