
Uchwała Nr 126/XVII/2004
Uchwała w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki – znajdującym się na terenie
Powiatu Otwockiego.

Uchwała Nr 126/XVII/2004

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek

szkolny lub nauki – znajdującym się na terenie Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w
Otwocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się  tryb  udzielania  dotacji  szkołom niepublicznym,  jak  równieŜ  sposób  ich  rozliczania  na
zasadach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji
Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2004 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązany
jest  do  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  szkołom niepublicznym o  uprawnieniach  szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki- funkcjonujących na terenie Powiatu
Otwockiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 126/XVII/2004

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Tryb  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół i  placówek oświatowych  prowadzonych przez  podmioty
niepubliczne na terenie powiatu otwockiego.

I. Tryb postępowania o udzielenie dotacji:
1.Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową, złoŜony nie później
niŜ  do  dnia  30  września  roku  poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji  w  Starostwie  Powiatowym w
Otwocku.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać :
a)nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,
b)nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
c)typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,
d)statut szkoły lub placówki oświatowej,
e)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji,
f)numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
g)nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3.Dotacje  są przekazywane w 12 częściach w terminie  do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca na liczbę
uczniów wykazaną przez szkołę w sprawozdaniu GUS.
4.W  przypadku zmniejszenia  liczby uczniów w danej  szkole,  osoba  prowadząca  szkołę  ma  obowiązek
niezwłocznie powiadomić o powyŜszym Skarbnika Powiatu.
5.W przypadku zwiększenia liczby oddziałów w danej szkole, osoba prowadząca wnioskuje o zwiększenie
subwencji  na liczbę nowoprzyjętych uczniów, w terminie do końca lutego – z tytułu wzrostu zadań w I
półroczu roku budŜetowego i do końca września – z tytułu wzrostu zadań od 1 września.
II. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji na kaŜdego ucznia w
wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Otwocki.
III. Rozliczenie dotacji:
1.Osoba prowadząca szkołę lub placówkę oświatową sporządza i przekazuje  do Starostwa Powiatowego
roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania
dotacji, w terminie do dnia 20 stycznia – za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego.
2.SłuŜby finansowe i kontrolne Starostwa Powiatowego w Otwocku mogą dokonywać kontroli zgodności ze
stanem faktycznym liczby  uczniów wykazywanych  celem przekazania  dotacji  przez  osoby prowadzące
szkoły i placówki oświatowe.
3.Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w terminie 2 tygodni od
dnia  stwierdzenia  nieprawidłowości.  W  przypadku  braku  zwrotu,  kwotę  dotacji  naleŜną  w  kolejnym
miesiącu  pomniejsza  się  o  kwotę  pobraną  w  nadmiernej  wysokości  w  miesiącu  poprzednim  wraz  z
odsetkami.



 


