
UCHWAŁA NR XXIII/174/16
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pszczyńskiego oraz trybu

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach art. 90 
ust. 1a, 3, 3a, 3ac ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, przyznawanych z budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

1) dla niepublicznych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy oraz niepublicznych poradni 
psychologiczno - pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka;

2) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek 
szkolny  lub obowiązek nauki;

3) dla niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 
ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki.

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) organie dotującym- należy przez to rozumieć Powiat Pszczyński;

4) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący, 
prowadzącą szkołę lub placówkę;

5) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy, wychowanków, dzieci posiadających 
opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy;

6) szkole- należy przez to rozumieć szkoły i placówki wymienione w § 1 ust. 1;
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7) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na podstawie  art. 78b 
ustawy  o systemie oświaty.

§ 2. Niepubliczne ośrodki oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu 
Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pszczyński, pod 
warunkiem że osoba prowadząca niepubliczny ośrodek lub poradnię poda Zarządowi Powiatu, informację 
o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok  udzielenia dotacji.

§ 3. Szkoły niepubliczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego 
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu 
Pszczyńskiego  w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem 
że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda Zarządowi Powiatu, informację o planowanej liczbie uczniów 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Uczestnictwo uczniów 
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach 
obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej 
przez powiat kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu 
i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego 
powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej 
kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu 
i rodzaju.

§ 4. Niepubliczne ośrodki,  o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymują na każdego wychowanka 
dotację z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego wychowanka 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pszczyński, pod warunkiem że osoba 
prowadząca niepubliczną placówkę poda Zarządowi Powiatu, informację o planowanej liczbie wychowanków 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Osoba prowadząca, informuje o zmianie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 
14 dni od ich wystąpienia.

§ 6. 1. Osoba prowadząca szkołę w celu ustalenia miesięcznej kwoty dotacji przedkłada w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie w danym miesiącu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca:

1) miesięczną pisemną informację o liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca;

2) w przypadku szkół, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 dodatkowo miesięcznej informacji o liczbie uczniów, 
którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc składania informacji z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3h i 3i ustawy.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania rozliczenia dotacji, stanowiącego informację o wydatkach związanych z dofinansowaniem 
realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, 
poniesionych w okresie roku budżetowego ze środków przekazanej w tym roku dotacji;

2) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu 
wykorzystania przez szkołę dotacji udzielonej przez organ dotujący;

3) zamieszczania na dowodzie księgowym adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej przez organ 
dotujący w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji oraz opisem przeznaczenia wydatku.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
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3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 osoba prowadząca przekazuje organowi dotującemu w formie 
dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą za cały rok budżetowy do dnia 15 stycznia  roku 
następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

4. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona zostanie z bieżących dotacji.

5. W razie niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, 
w którym dotacja została wypłacona.

6. Zwrot niewykorzystanej dotacji następuje do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym 
udzielono dotacji.

7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie  lub w nadmiernej wysokości 
podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Pszczyńskiego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

8. W przypadku likwidacji szkoły osoba prowadząca przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust.1 
pkt 1 w terminie 15 dni od likwidacji szkoły i w terminie 31 dni dokonuje zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 8. 1. Powiat może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej szkołom 
z budżetu Powiatu Pszczyńskiego, zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr 663/177/10 Zarządu Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli instytucjonalnej 
przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

2. O terminie i zakresie kontroli dotowany informowany jest pisemnie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
kontroli.

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół, oraz wglądu 
do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, 
a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa  § 1 ust. 1 pkt 2 
dodatkowo wglądu do list obecności oraz ich weryfikacji.

4. Kontrolujący ma prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę pisemnych wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje protokół, który powinien zawierać w szczególności: 
datę i zakres kontroli, czynności podjęte  w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy 
osób uczestniczących.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/94/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pszczyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady

Barbara Bandoła
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oznaczenie organu prowadzącego      

         adres lub siedziba        

 

      

       ………………….,dnia…………………... 

           ( miejscowość ) 

     

       Zarząd Powiatu Pszczyńskiego 

       ul. 3 Maja 10 

       43-200 Pszczyna 

 

Wniosek 

o udzielenie dotacji. 

 

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok…………………………………………………………….. 

dla szkoły………………………………………………………………………………………. 

      (nazwa i adres szkoły) 

prowadzonej przez……………………………………………………………………………… 

 

1. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół/placówek oświatowych – zaświadczenie 

nr……………………........... z dnia…………………… i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane 

przez…………………………….decyzją nr……………….z dnia………………………… 

2. NIP szkoły…………..……………………………………………………………………… 

3. REGON szkoły……………………………………………………………………………… 

4. Typ i rodzaj szkoły………….………………………………………………………………. 

5. Planowana liczba uczniów  od 1 stycznia do 31 sierpnia …………  osób: 

w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………..osób, 

w tym uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi………….osób. 

6. Planowana liczba uczniów od 1 września do 31 grudnia …………  osób: 

w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………..osób, 

w tym uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi………….osób. 

7. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy: 

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

                                                      (nazwa i adres banku) 

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

    (numer rachunku bankowego) 

 

8. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

       

       

…………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby upoważnionej) 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/16

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.
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oznaczenie organu prowadzącego      

         adres lub siedziba        

 

 

 

 

 

 

Informacja o liczbie uczniów celem ustalenia kwoty dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego należnej za 

miesiąc………………………….……………..roku. 

 

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

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

2. Typ rodzaj szkoły……………………………………………………………………............. 

 

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

3. Liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca………………………………..roku: 

w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………..osób, 

w tym uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi………….osób. 

4. Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych 

    w  poprzednim miesiącu……………………………………………………………. ..roku. 

5. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

……………….., dnia……………….. 

       (miejscowość)      

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby upoważnionej) 

       

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/16

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.
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oznaczenie organu prowadzącego      

         adres lub siedziba        

 

 

Rozliczenie roczne dotacji udzielonej z budżetu  

Powiatu Pszczyńskiego w roku ……….. 

 

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

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

2.   Nazwa i adres osoby prowadzącej……………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………… 

3.   NIP szkoły…………..………………………………………………………………………….. 

4.   REGON szkoły………….……………………………………………………………………… 

5.   Typ i rodzaj szkoły…………..………………………………………………………………… 

6.   Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych……………………. 

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

7.   Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej………………………………… 

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

8.  Rachunek bankowy szkoły ( nazwa banku i nr rachunku )……………………………………. 

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

9. Liczba uczniów rzeczywistych wg stanu na pierwszy dzień miesiąca: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

10. Liczba uczniów rzeczywistych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka wg stanu na pierwszy 

dzień miesiąca: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

11. Liczba uczniów rzeczywistych objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi wg stanu na pierwszy 

dzień miesiąca: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

12. Liczba uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/16

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.
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13.  Kwota przyznanej dotacji…………………………………………………………………… 

14. Kwota wykorzystanej dotacji…………, spis faktur, rachunków oraz innych dowodów  

      księgowych: 

L.p. Numer i data 

wystawienia: 

faktury, rachunku 

lub innego dowodu 

księgowego 

Data poniesionego 

wydatku 

(data i nr wyciągu 

bankowego lub 

raportu kasowego) 

Wysokość 

wydatkowanej 

kwoty 

W tym  

z dotacji 

Rodzaj wydatku  

(przedmiot 

zakupu/przedmiot 

dostawy/przedmiot 

usługi) 

      

 

 

15. Kwota niewykorzystanej dotacji / pobranej w nadmiernej wysokości* 

kwota………………………………………………………………………………….. 

            uzasadnienie…………………………………………………………………………... 

16. Oświadczam, że otrzymana dotacja z budżetu powiatu została wydatkowana wyłącznie na pokrycie 

wydatków związanych z dofinansowaniem realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania 

i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w okresie roku budżetowego. 

17. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

         

……………………….., dnia……………….. 

       (miejscowość)         

             

    ……………………………………………………………………   

                                      (pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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