
Uchwała Nr XXXII/295/2009  
Rady Powiatu Namysłowskiego  
z dnia 21 października 2009r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu dla szkół i 
placówek niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm. ), art. 90 ust. 3 „a”, „e” ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu dla szkół i 
placówek niepublicznych, zwanych dalej równieŜ placówką, posiadających uprawnienia 
szkoły publicznej, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 
przez powiat namysłowski oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 
§ 2 

 
1.      Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat namysłowski. 

2.     Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionych w 
pkt. 1, przysługują w wysokości 50% ustalonych w budŜecie powiatu namysłowskiego 
wydatków bieŜących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w 
przeliczeniu na jednego ucznia. 

3.      W przypadku braku na terenie powiatu namysłowskiego szkoły publicznej danego typu i 
rodzaju za podstawę ustalenia wysokości dotacji przyjmuje się 50 % wydatków bieŜących 
ponoszonych przez najbliŜszy powiat prowadzący szkołę publiczną danego typu lub rodzaju. 

 
§ 3 

 
1.     Warunkiem otrzymania dotacji jest złoŜenie Zarządowi Powiatu Namysłowskiego, przez 

organ prowadzący szkołę, placówkę wniosku, w którym podana będzie planowana liczba 
uczniów/słuchaczy/wychowanków, nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielania dotacji. 

2.     Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się dla kaŜdego typu szkoły, placówki oddzielnie. 
3.      Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
1.     Podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla szkoły, placówki niepublicznej jest liczba 

uczniów/słuchaczy/wychowanków wynikająca ze sporządzanego przez organ prowadzący 
szkołę, placówkę sprawozdania państwowego. 



2.     Pod pojęciem sprawozdania państwowego naleŜy rozumieć informację o liczbie 
uczniów/słuchaczy/wychowanków sporządzaną przez organ prowadzący szkołę, placówkę 
 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  

§ 5 
 

1.     Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieŜących szkoły, związanych z 
dofinansowaniem zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym 
profilaktyki społecznej.  

2.      Przyznana dotacja przekazywana będzie w dwunastu częściach w terminie do ostatniego 
dnia kaŜdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki, podany przez organ 
prowadzący. 

3.     Wysokość raty dotacji dla szkół niepublicznych ulega zmianie w przypadku, gdy ilość 
uczniów/słuchaczy wskazana za poprzedni miesiąc będzie niŜsza lub wyŜsza niŜ wskazana w 
sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust 2 niniejszej uchwały. 
 

§ 6 
 

1.      Organ prowadzący szkołę, placówkę niepubliczną ma obowiązek raz na miesiąc w terminie 
do 7 dnia kaŜdego następnego miesiąca składać sprawozdanie o liczbie 
uczniów/słuchaczy/wychowanków do Wydziału Oświaty Starostwa według stanu na dzień 
pierwszy danego miesiąca. W przypadku placówki - MłodzieŜowego Ośrodka 
Wychowawczego, wysokość rat dotacji będzie naliczana na podstawie faktycznej liczby 
wychowanków przebywających  w placówce.  

2.      Wzór sprawozdania o liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3.      Organ prowadzący szkołę, placówkę niepubliczną po upływie kaŜdego miesiąca składa do 
Wydziału Oświaty Starostwa do 7 dnia następnego miesiąca sprawozdanie finansowe z 
otrzymanych środków oraz sprawozdanie roczne do dnia 7 stycznia roku następnego.  

4.      Wzór sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
5.      Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 3 sporządza się dla kaŜdego typu szkoły, placówki 

osobno. 
6.      Nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w ust. 3 powoduje wstrzymanie 

przekazania kolejnych części dotacji. Uzupełnienie powyŜszych informacji jest podstawą do 
przekazania zaległych części dotacji, bez odsetek, na rzecz uprawnionej szkoły, placówki 
niepublicznej.    

7.      Dotacja wykorzystana niezgodnie z § 5 ust. 1 pobrana nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. 

 
§ 7 

 
1.      Organ dotujący moŜe dokonywać kontroli stanu liczbowego uczniów/ słuchaczy/ 

wychowanków w szkołach, placówkach dotowanych oraz prawidłowości wykorzystania 
dotacji.  

2.      Kontrolę w dotowanych szkołach, placówkach przeprowadzać będą upowaŜnieni 
pracownicy organu dotującego.  

3.      Zakres kontroli przeprowadzanej przez pracowników, o których mowa w ust. 2 moŜe 
dotyczyć prowadzonej przez szkołę lub placówkę dotowaną dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności zgodności ze stanem 
faktycznym liczby uczniów, wychowanków wykazanych w informacjach, o których mowa w 



ust. 3, na podstawie udostępnianej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej 
podstawę sporządzania tych informacji. 
 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
   

§ 9 
 
Traci moc Uchwała Nr XIV/158/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2008 
r. w sprawie określania szczegółowych zasad udzielania dotacji z budŜetu powiatu dla szkół 
niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej. 
  

§ 10 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
                                                                                                               

Przewodniczący Rady 
           Powiatu Namysłowskiego 

                                                                                                        
         Andrzej Michta 

 


