DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 1 marca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 1672

Data: 2019-03-01 13:02:27

UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 w sprawie określenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych
prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
Na podstawie:
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, z późn. zm.),
- art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203, z późn. zm.),
- po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia
23.04.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r.,
poz. 3629)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek
oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 193, z późn. zm.), wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W celu uzyskania dotacji na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej
bądź na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uzyskał odpowiednio świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, organ prowadzący składa informację
o liczbie uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe bądź informację o liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, na formularzu, który wzór stanowi
załącznik nr 5 do uchwały.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
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„§ 5. 1. Kwota dotacji udzielonej jednostce niepublicznej w danym roku podlega rozliczeniu, które
polega na weryfikacji kwot wskazanych w sprawozdaniach z wykorzystania dotacji, o których mowa
w § 6 ust. 1 oraz danych o liczbie uczniów podanych w sprawozdaniach i informacjach, o których mowa
w § 3. Dotujący dokonuje rozliczenia w terminie do 31 marca roku następnego.
2. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stwierdzona zostanie
niezgodność pomiędzy wysokością dotacji otrzymanej i dotacji wykorzystanej przez jednostkę
niepubliczną, dotujący przekazuje organowi prowadzącemu informację o powstałej różnicy.
3. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji danych wykazanych w informacjach oraz
w sprawozdaniach, o których mowa w § 3, stwierdzone zostanie, że dotacja należna jednostce
niepublicznej w danym roku jest wyższa, niż dotacja otrzymana przez tę jednostkę, dotujący kwotę
z tytułu wyrównania dotacji przekazuje na rachunek bankowy jednostki niepublicznej w terminie do
5 kwietnia roku następnego.
4. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji danych wykazanych w informacjach oraz
w sprawozdaniach, o których mowa w § 3, stwierdzone zostanie, że dotacja została pobrana przez
jednostkę niepubliczną w nadmiernej wysokości, część pobrana w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.”;
3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5) dodaje się załącznik nr 5 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Kubicius
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019
Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 lutego 2019r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/264/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
___________________________________
(pieczęć wnioskodawcy-organu prowadzącego)
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA SZKOŁY/PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ
NA ROK KALENDARZOWY ________________
Uwaga! Na każdą szkołę/placówkę składa się odrębny wniosek!
Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
1.

Pełna nazwa i adres organu prowadzącego jednostkę

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.

Pełna nazwa jednostki (szkoły/placówki) i jej adres*

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
* - w przypadku szkoły chodzi o pełną nazwę szkoły (nie zespołu szkół)
3.

4.

Charakterystyka jednostki
Szkoła dla dzieci i młodzieży

Dzienna

Szkoła dla dorosłych

Stacjonarna

Placówka

Zaoczna

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół/placówek prowadzonej przez Powiat Cieszyński

___________________________________________________________________________
5.

Numer i data decyzji o nadaniu jednostce uprawnień szkoły publicznej (jeżeli posiada)

___________________________________________________________________________
6.

Data rozpoczęcia działalności jednostki

___________________________________________________________________________
7.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego jednostki
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Planowana liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków w jednostce

Wyszczególnienie

Liczba
uczniów/słuchaczy/wychowanków
01.01–
01.02–
01.09–
31.01
31.08
31.12

Szkoła podstawowa specjalna
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Technikum (kształcące w zawodach*):
Branżowa szkoła I stopnia (kształcąca w zawodach*):
Branżowa szkoła II stopnia (kształcąca w zawodach*):
Szkoła sportowa
Szkoła mistrzostwa sportowego
Szkoła policealna (kształcąca w zawodach medycznych*):

Szkoła policealna (kształcąca w zawodach niemedycznych*):

Placówka – dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
Placówka – wychowankowie z wyłączeniem uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
Szkoła/Placówka – uczestnicy zajęć rewalidacyjnowychowawczych
Inne okoliczności, wpływające na zwiększenie dotacji**

w tym osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych
Liczba uczniów/wychowanków
Rodzaj niepełnosprawności***

01.01–
31.01

01.02–
31.08

01.09–
31.12

* w wierszach poniżej należy wypisać zawody, w obrębie których szkoła prowadzi kształcenie, przy czym
suma uczniów przyporządkowanych do poszczególnych zawodów musi być równa liczbie uczniów wpisanej w
pozycji odpowiadającej danej szkole.
** - w wierszu poniżej należy wpisać okoliczność wpływającą na zwiększenie dotacji naliczaną - według
subwencji oświatowej, określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego np. uczniowie należący do danej mniejszości
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narodowej lub etnicznej, uczniowie korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, uczniowie
objęci indywidulanym nauczaniem (nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
*** - zgodnie z wydanym przez poradnię psychologiczną - pedagogiczną orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Planowana liczba słuchaczy w jednostce, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości ______osób.

9.

10. Planowana liczba słuchaczy w jednostce, którzy uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
________ osób.
11. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Nazwa i symbol cyfrowy zawodu*

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji*

Liczba
słuchaczy

Razem
* zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego
12.

Osoby reprezentujące organ prowadzący upoważnione do dokonywania czynności związanych z
uzyskiwaniem dotacji
1) ____________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)
2) ____________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)
3) ____________________________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)

13.

Zobowiązuję się do:
- informowania o każdej zmianie nazwy i numeru rachunku bankowego jednostki;
- informowania o zmianie nazwy bądź adresu osoby prawnej albo fizycznej prowadzącej
szkołę/placówkę oraz o zmianie adresu szkoły/placówki;
- terminowego przekazywania sprawozdań oraz informacji o liczbie uczniów/ słuchaczy/
wychowanków za kolejne miesiące roku, na który składany jest niniejszy wniosek, według
obowiązujących wzorów;
- terminowego składania rozliczenia kwartalnego z wykorzystania dotacji, według
obowiązującego wzoru;

14.

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek

___________________________________________________________________________
14.

Dane kontaktowe
Numer telefonu: _______________________________
Adres e-mail: __________________________________

__________________
(miejscowość i data)

_________________________________________________
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących organ prowadzący)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr V/29/2019
z dnia 26 lutego 2019r..
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/264/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O LICZBIE
UCZNIÓW/ SŁUCHACZY/ WYCHOWANKÓW
w miesiącu _____________________ roku ________
Rodzaj informacji*:
Nowe

Aktualizacja

Korekta

Pełna nazwa organu prowadzącego jednostkę
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nazwa jednostki
Typ szkoły/placówki
Szkoła podstawowa
specjalna
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące dla
dorosłych
Technikum (kształcące w
zawodach**):
Branżowa szkoła I stopnia
(kształcąca w zawodach **):
Branżowa szkoła II stopnia
(kształcąca w zawodach **):
Szkoła sportowa
Szkoła mistrzostwa
sportowego
Szkoła policealna (kształcąca
w zawodach medycznych**):
Szkoła policealna (kształcąca
w zawodach
niemedycznych**):
Placówka – dzieci objęte
wczesnym wspomaganiem
rozwoju

Forma
nauki
(dzienne/
stacjonarne
/ zaoczne)

Rzeczywist
a liczba
uczniów

W tym
klasa/
semestr I
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Placówka – wychowankowie
z wyłączeniem uczestników
zajęć rewalidacyjnowychowawczych
Szkoła/Placówka –
uczestnicy zajęć
rewalidacyjnowychowawczych
Inne okoliczności,
wpływające na zwiększenie
dotacji***
W tym osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych
Nazwa jednostki

Rodzaj
niepełnosprawności****

Liczba
uczniów/
wychowanków

* - należy zaznaczyć jedną z rubryk, pozycja „Nowe” dotyczy informacji, o którym mowa w § 3 ust. 1
uchwały, pozycja „Aktualizacja” dotyczy informacji, o którym mowa w § 3 ust. 4 uchwały, natomiast pozycja
korekta dotyczy informacji, o którym mowa w § 3 ust. 6 uchwały.
** - w wierszach poniżej należy wypisać zawody, w obrębie których szkoła prowadzi kształcenie, przy czym
suma uczniów przyporządkowanych do poszczególnych zawodów musi być równa liczbie uczniów wpisanej
w pozycji odpowiadającej danej szkole.
*** - w wierszu poniżej należy wpisać okoliczność wpływającą na zwiększenie dotacji naliczaną - według
subwencji oświatowej, określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego np. uczniowie należący do danej mniejszości
narodowej lub etnicznej, uczniowie korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, uczniowie
objęci indywidulanym nauczaniem (nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
**** - zgodnie z wydanym przez poradnię psychologiczną- pedagogiczną orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

____________________
(miejscowość i data)

____________________
(podpis sporządzającego)

________________________________
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr V/29/2019
z dnia 26 lutego 2019r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/264/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
________, data ......………r.
(miejscowość)

______________________________
(pieczęć wnioskodawcy-organu prowadzącego)

Informacja o liczbie uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe bądź informacja o liczbie słuchaczy kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji
Uwaga! Informacja dotyczy tylko i wyłącznie szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki!
1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego jednostkę
_____________________________________________________________________________
2. Wykaz uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym…………*
Nr i data
Nazwisko i imię
Data ukończenia
zaświadczenia
L.p.
Nazwa szkoły
ucznia
szkoły
wydanego przez
OKE
1
2
3
* do wykazu uczniów należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
3. Wykaz uczniów, którzy
szkolnym……………*
L.p.

Nazwa szkoły

uzyskali

dyplom

potwierdzający

Nazwisko i imię
ucznia

kwalifikacje

Data ukończenia
szkoły

zawodowe

w

roku

Nr i data
zaświadczenia
wydanego przez
OKE

1
2
3
* do wykazu uczniów należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin zawodowy
w zakresie danej kwalifikacji w roku szkolnym ……………..*
Nr i data
Nazwisko i imię
Nazwa kwalifikacji
zaświadczenia
L.p.
Nazwa szkoły
ucznia
zawodowej
wydanego
przez OKE
1
2
3
* do wykazu uczniów należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27
października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych
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______________________________
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

