
UCHWAŁA NR 261/XI72018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
0 uprawnieniach szkól publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu
1 sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 12 pk t.ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn.zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r., poz. 2203) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych,

2) organie dotującym -  należy rozumieć Powiat Wrzesiński.

§ 2. Powiat Wrzesiński udziela dotacji z budżetu powiatu szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom oświatowym, o których 
mowa w art. 2 pkt. 7 ustawy -  Prawo oświatowe, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez 
Starostę Wrzesińskiego, zwanych dalej : szkoła/placówka.

§3. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę 
złożony w Starostwie Powiatowym we Wrześni w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona.

2. W przypadku gdy organ prowadzi więcej niż jedną szkołę/placówkę wniosek, o którym 
mowa w ust. 1, składa się odrębnie dla każdej szkoły/placówki.

3. Wzór wniosku określający zakres niezbędnych danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

4. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ 
prowadzący szkołę/płacówkę we wniosku o udzielenie dotacji.

5. Organ prowadzący szkołę/placówkę jest zobowiązany do zgłaszania w ciągu 14 dni zmian 
danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§4. 1. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej organu 
prowadzącego szkołę / placówkę składanej w Starostwie Powiatowym we Wrześni do dnia 10



każdego miesiąca o liczbie uczniów/wychowanków, w tym niepełnosprawnych, według stanu 
na pierwszy dzień miesiąca.

2.Informacja organu prowadzącego szkołę/placówkę stanowi podstawę naliczenia części 
dotacji dla poszczególnych jednostek oświatowych.

3. Organ prowadzący szkołę/placówkę sporządza i przekazuje Starostwu Powiatowemu we 
Wrześni w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca, a za grudzień do 22 grudnia, 
rozliczenie otrzymanej części dotacji z uwzględnieniem liczby uczniów, wg stanu na ostatni 
dzień poprzedniego miesiąca, a za grudzień na dzień 21 grudnia z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W informacji i rozliczeniu, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 należy podać liczbę dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem oraz liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych.

5. Wzór informacji miesięcznej oraz rozliczenia dla szkół i placówek, o których mowa w art.
2 ust. 7 ustawy -  Prawo oświatowe, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki organ prowadzący podaje w rozliczeniu liczbę uczniów, którzy uczestniczyli 
w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

7. Wzór informacji miesięcznej oraz rozliczenia dla szkół, o których mowa w ust. 6 zawiera 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Podane liczby uczniów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 są zgodne ze stanem w księdze 
uczniów i w dokumentacji przebiegu nauczania.

§5. 1. Organ prowadzący sporządza i składa organowi dotującemu, pisemne rozliczenie 
roczne dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono 
dotacji.

2. W przypadku zakończenia działalności szkoły/placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji 
następuje w terminie 15 dni po terminie zakończenia działalności za okres od początku roku 
budżetowego do dnia zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Nadpłaty części dotacji w ciągu roku budżetowego zalicza się na poczet kolejnego 
miesiąca pomniejszając kwotę części dotacji, a nadpłaty dotacji na koniec roku budżetowego 
podlegają zwrotowi do budżetu powiatu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o finansach publicznych.

5. Niedopłaty części dotacji w ciągu roku budżetowego podlegają wyrównaniu w następnym 
miesiącu, a stwierdzone na koniec roku -  podlegają wyrównaniu do 31 stycznia następnego 
roku.



§ 6. 1. Kontrolę zgodnie z zapisem art. 36 ustawy przeprowadzają pracownicy Starostwa 
Powiatowego we Wrześni na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Wrzesińskiego, 
zwani dalej kontrolującymi.

2. O planowanym przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę / 
placówkę co najmniej 3 dni przed terminem kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki, 
w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej szkole/placówce, 
a w uzasadnionych przypadkach -  w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy 
kontrolującymi, a osobami reprezentującymi szkołę/placówkę.

4. W razie potrzeby kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii 
kontrolowanej dokumentacji.

§7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej 
szkoły/placówki.

2. Dyrektorowi kontrolowanej szkoły/placówki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co 
do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

3. Zastrzeżenia należy zgłosić w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu 
kontroli.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje 
swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

5. Dyrektor kontrolowanej szkoły/placówki podpisuje protokół w terminie 7 dni 
od otrzymania stanowiska kontrolującego.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowuje ten fakt 
w protokole kontroli.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły/placówki nie stanowi 
przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
0 uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu
1 sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Uchwała nr 101/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

0 uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu

1 zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została uchylona art. 80 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.

Obecnie tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych oraz tryb przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania określa art. 38 cytowanej wyżej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


