
 
 

Uchwała Nr 148/XXII/2008 
Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 1 grudnia 2008 roku 

 
 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego  
dla niepublicznych szkół i placówek 

 
 
 

Na podstawie 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 późn. zm.) art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
  
 

uchwala si ę, co nast ępuje: 
 
 

§1 
Ilekroć w niniejszym uchwale jest mowa o: 

1) szkole - naleŜy przez to rozumieć szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły 
 publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a takŜe inne 
 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych;   

2) placówce - naleŜy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy 
 o systemie oświaty; 

3) innej szkole niepublicznej - naleŜy przez to rozumieć szkołę niepubliczną nie posiadającą 
 uprawnień szkoły publicznej; 

4) innej placówce niepublicznej - naleŜy przez to rozumieć placówki niepubliczne, o których 
 mowa w art. 2 pkt  3, 4, 5 i 10 ustawy o systemie oświaty; 

5) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty. 
 
 

§2 
Dotacji dla szkół i placówek udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej będącej podmiotem 
prowadzącym szkołę lub placówkę. 
 
 

§3 
1. Podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

 w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, jest kwota przewidziana 
 na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
 powiatu kłobuckiego. 

2. Podstawą obliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
 nie wymienionych w art. 90 ust. 2 ustawy, jest 50% ustalonych w budŜecie wydatków 
 bieŜących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 
 jednego ucznia. 

3. Podstawą obliczenia dotacji dla niepublicznej placówki jest kwota przewidziana na jednego 
 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 
 kłobuckiego. 

 
 

§4 
1. Dotacji dla innych szkół niepublicznych i innych placówek niepublicznych moŜna udzielić 

 z zachowaniem warunków określonych w § 2 i § 3. 
2. Dotacje przyznawane są w wysokości ustalonej w budŜecie powiatu. 
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§5 
1. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły powinien zawierać następujące dane: 

1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
2) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
3) planowaną liczbę uczniów według sprawozdania SIO na dzień 30 września, 
4) nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma 

 być przekazywana dotacja. 
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§6 
1. Wniosek o udzielenie dotacji dla placówek powinien zawierać: 

1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
2) nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma 

być przekazywana dotacja. 
3) planowaną liczbę wychowanków według sprawozdania SIO na dzień 30 września, 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 

§7 
1. Podmiot prowadzący szkołę/placówkę jest zobowiązany do przedstawienia miesięcznego 

rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie 
rozliczeniowym. 

2. Do rozliczenia naleŜy załączyć informację za miesiąc poprzedni o średniej arytmetycznej 
liczbie uczniów lub wychowanków oraz o średniej arytmetycznej liczbie występujących 
rodzajów niepełnosprawności, w tym stopni upośledzenia umysłowego, zgodnych 
z orzeczeniami publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Rozliczenia dotacji podmiot prowadzący szkołę/placówkę dokonuje na podstawie faktycznej 
liczby uczniów lub wychowanków uczęszczających do szkoły lub placówki. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 2, przekazywana jest według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały i jest podstawą do naliczenia miesięcznej raty dotacji w miesiącu 
złoŜenia informacji. 

5. Na Ŝądanie dotującego podmiot prowadzący szkołę/placówkę zobowiązuje się do udzielenia 
niezbędnych informacji w zakresie wykorzystania środków. 

6. Podmiot prowadzący szkołę/placówkę zobowiązany jest do złoŜenia w terminie do dnia 
15 stycznia następnego roku rozliczenia rocznego oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w 
zestawieniu obejmującym: 

1) informację o kwocie przekazanej dotacji z wyszczególnieniem kwot części dotacji 
  przekazywanych w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie, 

2) informację o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków w poszczególnych miesiącach 
  roku, którego dotyczy rozliczenie. 

 
 

§ 8  
1. Dotację udzieloną szkole lub placówce, a takŜe innej szkole niepublicznej lub innej placówce 

niepublicznej, cofa się w przypadku zaprzestania przez nie działalności. 
2. Dotację dla szkoły cofa się takŜe w przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej. 

 
 

§9 
1. Dotację udzieloną szkole lub placówce, a takŜe innej szkole niepublicznej lub innej 

 placówce niepublicznej, wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków rozliczenia 
 określonych w § 7. 

2. W ciągu roku budŜetowego nie zwiększa się dotacji w przypadku zwiększenia się liczby 
 uczniów lub wychowanków. 

3. Dotacja udzielona szkole lub innej placówce niepublicznej ulega zmniejszeniu w ciągu 
 roku budŜetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego 
 uczniów/wychowanków w stosunku do liczby przyjętej do obliczenia wysokości dotacji. 
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§10  
1. Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Kłobucku mogą dokonywać kontroli 

 wykazywanych przez podmioty prowadzące szkoły, placówki, a takŜe inne szkoły 
 niepubliczne bądź inne placówki niepubliczne, danych o których mowa w § 7. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 są obowiązane udostępnić kontrolującemu dokumentację 
 niezbędną do weryfikacji danych, o których mowa w § 7. 

 
 

§11 
1. Ujawnienie pobrania dotacji za dany miesiąc w nadmiernej wysokości w stosunku do 

wysokości dotacji naleŜnej, skutkuje: 
1) zmniejszeniem kolejnej raty dotacji za miesiąc następny o nadpłaconą kwotę, 
2) zwrotem nadpłaconej kwoty dotacji, 

- wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji w nadmiernej 
wysokości  

2. W sprawach nieuregulowanych dotyczących rozliczenia dotacji stosuje się przepisy ustawy  
o finansach publicznych. 

 
 

§12 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.  
 
 

§13 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


