
UCHWAŁA NR XXXVI/283/17
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek 
niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu pszczyńskiego oraz trybu przeprowadzania 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 2017 r., poz. 1868) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach 
art. 15, art. 26 ust. 2 i 5, art. 29 ust. 1, art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych, przyznawanych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego oraz tryb przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania:

1) dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe, prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka;

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

3) dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa 
w art. 36 ust. 17 ustawy- Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację 
odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy- Prawo oświatowe, obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki;

4) dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

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

3) uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy, wychowanków, dzieci posiadających opinie 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe, 
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły i placówki wymienione w § 1 ust.  1 niniejszej uchwały.
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§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, 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. Organ prowadzący, informuje o zmianie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 
14 dni od ich wystąpienia.

§ 3. 1. Organ prowadzący w celu ustalenia miesięcznej kwoty dotacji przedkłada w Starostwie 
Powiatowym w Pszczynie w danym miesiącu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, przy czym w miesiącu 
styczniu i grudniu do 5 dnia 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;

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

§ 4. 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do:

1) składania rozliczenia dotacji, stanowiącego informację o wydatkach związanych  z dofinansowaniem 
realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego 
i profilaktyki społecznej;

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.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 organ prowadzący przekazuje organowi dotującemu w formie 
dokumentu podpisanego przez organ prowadzący za cały rok budżetowy do dnia 15 stycznia  roku 
następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

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

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

6. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
w terminie 15 dni od dnia likwidacji szkoły i w terminie 31 dni od likwidacji szkoły dokonuje zwrotu 
niewykorzystanej dotacji.

§ 5. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej 
szkołom z budżetu Powiatu Pszczyńskiego.

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

3. Kontrolujący ma prawo żądać od organu prowadzącego placówkę pisemnych wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu kontroli.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) pełną nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę i adres organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub 
osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości;
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6) datę i miejsce podpisania protokołu.

5. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany.

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu, 
umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

7. Wniesione w terminie zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu pod kątem ich zasadności.

§ 6. Traci moc 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 i uchwała Nr XXV/192/17 Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 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 oraz uchwała 
Nr XII/95/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upłynie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały.

 

Przewodnicząca Rady

Barbara Bandoła
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oznaczenie organu prowadzącego      

         adres lub siedziba        

     

       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 szkoły………….………………………………………………………………. 

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

w tym w zawodach:……………………………………………………………....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 w zawodach:……………………………………………………………...osób, 

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

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

7. Planowana liczba uczniów, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości………… osób. 

8. Planowana liczba uczniów, którzy uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ………osób. 

9. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy: 

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

                                                      (nazwa i adres banku) 

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

    (numer rachunku bankowego) 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/283/17

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 grudnia 2017 r.
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10. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

       

 

………………….,dnia…………………... 

( miejscowość )            

   …………………………………………………………………… 

                                                   (pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby upoważnionej) 
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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 szkoły……………………………………………………………………............. 

 

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

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

 

w tym w zawodach:……………………………………………………………...osób, 

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: 

w tym w zawodach:……………………………………………………………...osób. 

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 XXXVI/283/17

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 grudnia 2017 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 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 wg stanu na pierwszy dzień miesiąca w zawodach: 

Nazwa 

zawodu 

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

             

             

             

             

             

             

             

suma             

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/283/17

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 grudnia 2017 r.
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11. Liczba uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

Nazwa 

zawodu 

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

             

             

             

             

             

             

             

suma             

 

12. 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 

            

 

13. 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 

            

 

14.  Kwota przyznanej dotacji………………………………………………………………………………. 

15.  Kwota wykorzystanej dotacji…………………………………………………………………………… 

16.  Informacja o wydatkach poniesionych, zgodnych ze stanem księgowym, sfinansowanych z dotacji Powiatu 

Pszczyńskiego, według kategorii, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

 

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach 

otrzymanej dotacji 

Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

1) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli pełni 

funkcję dyrektora szkoły  

 

2) pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi  

3) zakup materiałów i wyposażenia  

4) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w szkołach 
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5) książki i inne zbiory biblioteczne  

6) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, woda   

7) opłaty za czynsz  

8) usługi zdrowotne, w tym z zakresu medycyny pracy  

9) opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne  

10) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży  

11) meble  

12) opłaty w zakresie dokształcania kadr  

13) inne – wpisać jakie  

suma  

 

 

17. Kwota niewykorzystanej dotacji / pobranej w nadmiernej wysokości*  

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

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

18. 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 kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w okresie roku budżetowego. 

19. 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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