
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/262/18 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół  

i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne  

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 poz. 2203) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Opolskiego dla niepublicznych szkół i placówek 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 

zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę, ośrodek lub placówkę na terenie Powiatu Opolskiego wpisaną 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Opolskiego; 

2) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Opolski; 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, ośrodek, 

placówkę, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 1 i 3 ustawy, wpisana do ewidencji szkół  

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Opolskiego; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć również słuchaczy i wychowanków; 

5) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane 

dotacje; 

6) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 3.1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 

2. Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują 

na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu 

dotację z budżetu powiatu, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla powiatu. 
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3. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka  

w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 

§ 4.1. Powiat Opolski udziela dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz 

niepublicznym placówkom wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 

Starostę Opolskiego. 

2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę składa wniosek o udzielenie dotacji do Starostwa Powiatowego 

w Opolu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5.1. Osoba prowadząca do 10 dnia każdego miesiąca składa informację o rzeczywistej liczbie uczniów 

sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

odpowiedniej dla danego typu szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który jest udzielana dotacja. 

2. Wzór miesięcznego rozliczenia i informacji o uczniach, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

3. Miesięczna kwota dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1 i 3, będzie ustalona na podstawie comiesięcznej 

informacji przekazywanej przez osobę prowadzącą, o której mowa w ust. 1. 

§ 6.1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez osobę prowadzącą w 12 częściach 

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc styczeń i grudzień odpowiednio 

przekazywana w terminie do 20 stycznia i 15 grudnia roku budżetowego. 

2. Dotacje są przekazywane na dofinansowanie realizacji zadań szkoły zgodnie z art. 35 ustawy. 

3. Osoba prowadząca szkołę niepubliczną jest zobowiązana do złożenia w Starostwie Powiatowym w Opolu 

roczne rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 

4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Osoba prowadząca ma obowiązek stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych 

z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków. 

§ 7.1. Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji podlega kontroli obejmującej w szczególności: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których 

mowa w § 5 ust. 1; 

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy; 

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 3 uchwały, z dokumentacją 

organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły lub placówki. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają osoby upoważnione przez Starostę Opolskiego, zwani 

dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Starostę, zawierającego: 

1) numer upoważnienia; 

2) podstawę prawną; 

3) imię i nazwisko kontrolującego; 

4) nazwę i adres kontrolowanego; 

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych; 

6) zakres i termin rozpoczęcia kontroli. 

3. Kontroler zobowiązany jest powiadomić pisemnie organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, 

miejscu i zakresie planowanej kontroli – co najmniej na 7 dni przed kontrolą. 
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4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrana lub pobrana w nadmiernej wysokości, osoba prowadząca 

jednostkę zobowiązana jest zwrócić do budżetu powiatu na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

§ 8.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden kontrolowany. 

2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. W przypadku przeprowadzenia kontroli przez zespół 

kontrolujący, protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu. 

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowania zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych  

w protokole. Zastrzeżenie należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od przedłożenia protokołu 

do podpisania. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, organ dotujący jest zobowiązany dokonać 

analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne a w przypadku stwierdzenia zasadności 

zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią cześć protokołu. 

5. Odmowa podpisania protokołu przez osoby kontrolowane nie stanowi przeszkody do podpisania 

protokołu przez osobę kontrolującą i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację  

o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXXVI/262/18 

Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 1 lutego 2018 r. 

 

 

................................... 

   (miejscowość, data) 

…………………. 

(pieczęć szkoły) 

WNIOSEK O UDZIELENIE 

DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO 

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ........................ dla: 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego 

............................................................................................................... 

2. Nazwa i adres szkoły 

............................................................................................................... 

3. Numer NIP szkoły 

............................................................................................................... 

4. Numer REGON szkoły 

............................................................................................................... 

5. Typ i rodzaj szkoły 

............................................................................................................... 

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych 

............................................................................................................... 

7. Nazwa banku i numer rachunku szkoły 

............................................................................................................... 

8. Planowana liczba uczniów w danym roku budżetowym: 

w okresach: styczeń –sierpień                 wrzesień –grudzień 

                  ……………………..              ................................... 

- w tym liczba uczniów kl. I, II, III szkoły podstawowej: 

w okresach: styczeń – sierpień                  wrzesień- grudzień 

                    …………………                 ……………………. 

 

    ................................................................................................................ 

                          (podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę lub osoby przez nią upoważnionej) 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXXVI/262/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

 

 

………………………….. 

(pieczęć szkoły) 

MIESIĘCZNE ROZLICZENIE DOTACJI I INFORMACJA 

O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW * 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego 

......................................................................................................................... 

2. Nazwa i adres szkoły…………........................................................................ 

3. Rzeczywista liczba uczniów/wychowanków na dzień 01-............ -.............. r. 

                                          (miesiąc) (rok) 

a) liczba uczniów................... 

- w tym liczba uczniów kl. I, II, III szkoły podstawowej..................... 

b) liczba wychowanków …………. 

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………  

(miejscowość i data) 

 

 

                  

................................................................................................................................... 

         (podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę lub osoby przez nią upoważnionej) 

 

 

*) Termin przekazania informacji do 10-go każdego miesiąca. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XXXVI/262/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

 

 

 

..................................... 

(pieczęć szkoły) 

 

 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU........... 

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej....................................................................... 

2. Nazwa i adres szkoły…………........................................................................... 

3. Typ i rodzaj szkoły…. ........................................................................................ 

4. Zestawienie wydatków na bieżącą działalność szkoły: 

Lp. Rodzaje wydatków poniesionych na bieżącą działalność 

szkoły finansowanych z dotacji * 

Wysokość poniesionych 

wydatków finansowych w ramach 

otrzymanej dotacji 

1 2 3 
1   

2   

4   

* dotacje są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej zgodnie z art. 35 ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych 

5. Kwota otrzymanej dotacji w roku ……………………zł 

6. Kwota wykorzystanej dotacji w roku ……………….zł, 

7. Kwota niewykorzystanej dotacji - pobrana w nadmiernej wysokości: 

- kwota………………….. zł. 

 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

.............................. 

(miejscowość, data) 

                              ........................................................................... 

                               (podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę 

                                 lub osoby przez nią uprawnionej) 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 327


		2018-02-05T13:15:44+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




