UCHWAŁA NR XLIV/228/2010
RADY POWIATU RAWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu
rawskiego przez przedmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art.12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 80 ust.4 i art.90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.
1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 167,
poz. 1400, Nr 131, poz. 1091, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320) Rada Powiatu
Rawskiego uchwala co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu
rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
§ 2. 1. Dotacje z budżetu Powiatu Rawskiego przysługują:
1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Powiatu
Rawskiego wydatków bieżących na dany rok ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju
w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Rawskiego szkoły publicznej tego
typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat
na prowadzenie szkoły publicznej tego typu lub rodzaju.
2) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (zgodnie z art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) na każdego wychowanka w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Powiatu Rawskiego oraz niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego.
3) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki (zgodnie z art. 90 ust 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) na każdego
ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego.
4) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym oraz ośrodkom, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także niepublicznym poradniom psychologiczno pedagogicznym, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stosownie do art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty) w wysokości
100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego.
5) placówkom publicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(zgodnie z art. 80 ust. 3a ustawy o systemie oświaty) na każdego wychowanka w wysokości 100% wydatków
bieżących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez
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Powiat Rawski w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego. W przypadku nieprowadzenia
przez Powiat Rawski placówki publicznej tego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 100% kwoty
przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Powiatu Rawskiego.
6) szkołom publicznym (zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) na każdego
ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Rawski w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu
Rawskiego. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Rawski szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju
podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego.
7) publicznym szkołom podstawowym specjalnym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także publicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które
zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka (stosownie do art. 80 ust.2c ustawy o systemie oświaty) w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego.
2. Dotowany może wykorzystać dotację wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzacej szkołę lub placówkę złożony nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzajacego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę o której mowa w § 2 zobowiązana jest do prowadzenia
dokumentacji potwierdzającej fakt uczęszczania ucznia do szkoły lub wychowanka do placówki z podaniem daty
jego przyjęcia oraz skreślenia z listy uczniów lub wychowanków.
2. Dotacje przekazywane są szkołom i placówkom o których mowa w § 2 w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
3. Wysokość miesięcznej dotacji należnej szkole lub placówce ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn
aktualnej liczby uczniów lub wychowanków i stawki miesięcznej na jednego ucznia lub wychowanka.
4. Aktualną liczbę uczniów lub wychowanków szkoła lub placówka przedkłada organowi dotującemu do dnia
15 każdego miesiąca według stanu na 01 dzień miesiąca, za który informacja jest składana.
5. Wzór informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 5. 1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę rozlicza dotację w terminie do dnia 15 stycznia roku
następnego.
2. Wzór rozliczenia otrzymanych dotacji stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Powiatowi Rawskiemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji
szkołom i placówkom o których mowa w § 2 w zakresie obejmującym w szczególności:
1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, w porównaniu z dokumentacją źródłową,
2) dane ujęte w informacjach o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków o których mowa §4 ust.4,
3) dane ujęte w rozliczeniu otrzymanych dotacji,
4) dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, potwierdzającą prawidłowość
wykorzystania dotacji.
2. Kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Rawskiego.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, na podstawie którego formułowane będą
zalecenia pokontrolne.
4. Organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę przysługuje prawo wniesienia uwag i wyjaśnień do protokółu
w terminie określonym w protokóle.
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5. Wyjaśnienia i uwagi należy kierować do Zarządu Powiatu Rawskiego.
6. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli nieprawidlowości, kontrolujący przygotowuje wystąpienie
pokontrolne, w którym informuje organ prowadzący szkołę lub placówkę o stwierdzonych nieprawidłowościach.
7. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Przewodniczący Zarządu Powiatu Rawskiego.
§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie
pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległosci podatkowych.
§ 8. Traci moc uchwała nr VIII/67/2003 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 maja 2003
r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu rawskiego szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Teresa Pietrzak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/228/2010
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK.............................................
1) Dane szkoły lub placówki:
- Pełna nazwa szkoły lub placówki...............................................................................
- Adres, telefon, e-mail szkoły lub placówki..........................................................................................
- REGON...........................................................................................
- NIP.................................................................................................
2) Dane osoby prowadzącej szkołę lub placowkę:
- Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę lub placówkę..............................................................
3) Typ i rodzaj szkoły lub placówki..................................................................
4) Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek ...........................
5) Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły lub placówki publicznej.................................
6) Forma kształcenia....................................................................
7) Zawody w których kształci szkoła lub placówka (wymienić)...................................................
8) Rachunek bankowy szkoły lub placówki właściwy do przekazania należnej dotacji:
- Nr rachunku.......................................................
- Nazwa banku..................................................................
9) Planowana liczba uczniów lub wychowanków w ....................roku:
- styczeń - sierpień............................(średnia miesięczna)
- wrzesień - grudzień........................(średnia miesięczna)
10) Oświadczam, że wszytskie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
11) Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.
12) Zobowiązuję się do rocznego składania informacji z wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących
szkoły lub placówki.
13) Zobowiązuję się do zgłaszania w ciągu 14 dni wszystkich zmian w danych zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji.
- miejscowość,
data
i czytelny
podpis
wniosku..................................................
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/228/2010
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
INFORMACJA MIESIĘCZNA o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków (wg stanu na dzień 01
miesiąca za który informacja jest sporządzona)
1) Informacja za miesiąc:....................................................
2) Pełna nazwa i adres szkoły lub placówki:..........................................................
3) Liczba uczniów lub wychowanków na dzień 01..............(miesiąc)...................(rok).
4) Nazwa
i numer
rachunku
bankowego,
dotacja:..............................................................

na

który

ma

być

przekazana

5) Oświadczam, że wszystkie w/w dane są zgodne z dokumentacją prowadzoną przez szkołę lub placówkę.
- .............................................miejscowość, data
- ............................................pieczęć
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/228/2010
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku....................................
1) Dane szkoły lub placówki:
- pełna nazwa szkoły lub placówki..........................................................................
- adres szkoły lub placówki..................................................................................
- telefon, e-mail szkoły lub placówki.....................................................................
- typ, rodzaj szkoły lub placówki...........................................................................
2) Dane osoby prowadzącej szkołę lub placówkę:..............................................................
3) Kwota dotacji otrzymanej w ...........................roku
4) Zestawienie wydatków poniesionych na wydatki bieżące szkoły lub placówki w okresie objętym rozliczeniem:
L.P.

Nazwa

Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji
za okres I-XII

1.

WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:

1a

Płace i pochodne od płac kadry pedagogicznej

1b

Płace i pochodne od płac administracji i obsługi

1c

Doskonalenie zawodowe pracowników

2.

Zakup pomocy naukowych

3.

Zakup materiałów i wyposażenia

4.

Czynsz

5.

INNE*

5a
5b
5c
SUMA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI

5) Kwota dotacji niewykorzystanej
- w okresie od I - XII............................................
6) Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie są zgodne z rzeczywistością.
7) Czytelny podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę lub placówkę.........................................
- * w przypadku wystapienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-4) należy dokładnie okreslić ich
nazwy.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 56, poz. 458) wprowadziła istotne zmiany w szczególności w zakresie przepisów dotyczących dotowania
ze środków publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż ministrowie
i jednostki samorządu terytorialnego. Zmienione przepisy doprecyzowały przeznaczenie dotacji dla szkół
i placówek, która powinna być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty umożliwia organom dotującym kontrolowanie prawidłowości
wykorzystania dotacji przyznanych z ich budżetów oraz zapewnia osobom upoważnionym do przeprowadzenia
kontroli prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej a także dokumentacji przebiegu nauczania. Projekt przedstawionej uchwały został przygotowany
w związku z zapisem ustawy zmieniającej, który zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby
fizyczne i prawne inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
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