
UCHWAŁA NR XXV/179/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 podmioty 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, Nr 157, poz. 
1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 
887 i Nr 217, poz. 1281) 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, z 2003 r. 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 131, poz. 1091, Nr 
167, poz. 1400, 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 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 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 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 
148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz 1206 z 2012 r. poz. 941 
i poz. 979)Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 podmioty 
inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego wprowadza sie następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "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 uczestniczącego 
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% 
ustalonych w budżecie powiatu rawskiego wydatków bieżących 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. Dotacja przysługuje szkołom: 

a) w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą 
się w kwietniu lub czerwcu, na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę, 

b) za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych";

2) § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "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 otrzymywanej przez powiat rawski. 
Dotacja przysługuje szkołom w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) 
programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, na każdego absolwenta szkoły w okresie od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent 
ukończył szkołę"; 

3) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "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 
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przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 
Rawskiego. Dotacja przysługuje szkołom w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach 
(semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, na każdego absolwenta szkoły 
w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, 
w którym absolwent ukończył szkołę"; 

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "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. Dotacje 
przysługują na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę i wyliczane są na podstawie  
informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca zakończenia nauki, z uwzględnieniem uczniów lub 
wychowanków skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji".

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Przepisy wskazane w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie do dotacji przyznawanych z budżetu 
Powiatu Rawskiego od dnia 1 stycznia 2013 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/2013 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 10 maja 2013 r. 

Informacja miesięczna 
o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków 

według stanu na 1 dzień miesiąca .........................20......... roku 

1) informacja za miesiąc: ............................; 

2) pełna nazwa i adres szkoły lub placówki: ....................................................................................................; 

3) liczba uczniów lub wychowanków na 1 dzień miesiąca: ..................................(miesiąc)...................... (rok); 

4) liczba uczniów lub wychowanków, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w poprzednim miesiącu .........................; 

5) nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 
....................................................................................................................................................................; 

6) oświadczam, że wszystkie w/w dane są zgodne z dokumentacją prowadzoną przez szkołę lub placówkę 

...................................................................... 
(pieczęć imienna oraz podpis osoby prowadzącej 
dotowaną szkołę lub placówkę)

....................................... 
( miejscowość, data)
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Uzasadnienie

Art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nakłada na samorządy 
dotujące szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności 
podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 
rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Obowiązek ten został spełniony przez 
powiat Rawski w uchwale 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 
podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.979) dodała ust. 3i do art. 80 ustawy 
o systemie oświaty mówiący o tym , że szkołom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 3 w których zajęcia 
dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub 
czerwcu, dotacje przysługują także na absolwentów tych szkół, w okresie od miesiąca następującego po 
miesiącu , w którym ukończył szkołę do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Powyższa 
ustawa z 27 lipca 2012 r. zmieniła również brzmienie dotychczasowego art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. Zmiana ta dotyczy szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
niewymienionych w ust. 2a, gdzie jest mowa o tym, że dotacja przysługuje na ucznia, który uczestniczył w co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Kolejną zmianą jest uwzględnienie przy 
naliczaniu dotacji za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień absolwentów szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, którzy kończą zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w kwietniu lub czerwcu. Zgodnie 
z zapisami w w/w ustawy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują także dotacje  na absolwentów tych szkół, w których zajęcia 
dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub 
czerwcu, na każdego absolwenta w okresie od miesiąca następującego po miesiącu w którym ukończył szkołę, 
do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 

Niniejsza uchwała reguluje zmiany o których mowa powyżej.
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