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UCHWAŁA NR XLVI/309/2010
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Działając na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn.zm.) 

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

2)dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy; 

3)ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 
ustawy; 

4)szkole – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do 
ewidencji, o której mowa w pkt 3); 

5)rzeczywistej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć liczbę uczniów/słuchaczy wpisanych w księdze 
uczniów wg stanu na dzień 1-go dnia miesiąca, pomniejszoną o liczbę uczniów/słuchaczy, którzy do tego dnia 
złożyli pisemną rezygnację z uczęszczania do szkoły. 

Rozdział 2.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie informacji złożonej przez osobę prowadzącą szkołę, w dalszej 
części uchwały zwaną dotowanym. 

2. Wzór informacji o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie informacji, o której mowa w ust. 2, w terminie nie późniejszym 
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 3. Na podstawie informacji, o której mowa w § 4 ust. 2, szkoły otrzymują dotacje w wysokości 50% 
ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu 
i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na rachunek bankowy szkoły wskazany przez 
dotowanego. 

2. Przekazanie dotacji następuje na podstawie co miesięcznej informacji składanej w terminie do 10 dnia 
miesiąca zawierającej rzeczywistą liczbę uczniów. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

4. Za podstawę wyliczeń dotacji za miesiące lipiec i sierpień przyjmuje się rzeczywistą liczbę uczniów 
w pierwszym dniu miesiąca czerwca danego roku. 

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie podlega zwrotowi wraz 
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 
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Rozdział 3.
Tryb i zakres kontroli dotacji 

§ 5. 1. Dotującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3d ustawy. 

2. Kontroli prawidłowości przekazanych informacji i wykorzystania dotacji przez dotowanego przeprowadza 
się na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Gliwickiego. 

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

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności: 

1)dane ujęte w informacji, o której mowa w § 2 ust. 1, w porównaniu z dokumentacją podstawową; 

2)dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa w§ 4 ust. 2 w odniesieniu do danych zawartych 
w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji szkoły. 

Rozdział 4.
Przepisy końcowe 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVII/128/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, które 
uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gliwickiego. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od miesiąca następującego po dniu wejścia w życie uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Gliwickiego 

Tadeusz Mamok
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/309/2010

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/309/2010

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 kwietnia 2010 r.


