
Uchwała Nr XXIV/166/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 3 września 2009 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 
działających na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.  
 

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zmianami)1 i art. 90 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada 

Powiatu Opolskiego uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1 
Ustala się tryb udzielania, rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego niepublicznym szkołom 

podstawowym specjalnym, gimnazjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjalnym, w 

tym z oddziałami integracyjnymi o uprawnieniach szkół publicznych działających na 

terenie Powiatu Opolskiego. 

 

§ 2 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Opolski, 

2. Dotowanym – należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe specjalne 

i gimnazja specjalne, oraz niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, w tym z 

oddziałami integracyjnymi o uprawnieniach szkół publicznych, działające na 

terenie Powiatu Opolskiego, 

3. Dotacja – należy przez to rozumieć środki finansowe przekazywane dotowanemu. 

 

§ 3 
 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę wymienioną  

     w § 1. 

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać następujące informacje:  

     1) dane o organie prowadzącym: 

         a) nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej, 

         b) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej, 

     2) typ i rodzaj szkoły,  

     3) dane o planowanej liczbie uczniów w roku budżetowym z podziałem na okresy  

     od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia,  

     4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,  



   5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji wydanego na podstawie art.82  

    ustawy o systemie oświaty oraz nazwę organu wydającego 

    zaświadczenie,  

  6) numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz nazwę organu 

    wydającego decyzję,  

  7) oświadczenie dotowanego o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust.6 

    ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U nr 249, poz.2104 z  

    późn. zmianami)z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata licząc do 

    dnia stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji, 

  8) zobowiązanie do informowania Dotującego o zmianach zachodzących w  

    liczbie uczniów. 

3.Wniosek, o którym mowa w ust.1 należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Opolu,   

     ul. Piastowska 14 do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.  

 

§ 4 
1. Dotujący przekazuje dotację zaliczkowo w ratach miesięcznych w terminie do końca  

    każdego miesiąca, uwzględniając rzeczywistą, podawaną przez organ prowadzący  

    w każdym miesiącu liczbę uczniów. 

2. Miesięczne rozliczenie z otrzymanej dotacji Dotowany przekazuje Dotującemu nie    

    później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdawczego wg wzoru  

    stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Nie złożenie rozliczenia dotacji  

    powoduje wstrzymanie wypłaty środków na następny okres.  

3. Do czasu naliczenia Powiatowi Opolskiemu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej 

    na dany rok budżetowy dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół  

    publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki   

    dotacja będzie przekazywana zaliczkowo i wyliczona w oparciu o algorytm podziału  

    części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z roku  

   poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

4. Za okres wymieniony w ust. 3 dokonane zostanie wyrównanie udzielonej dotacji po 

   otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.3 oraz wprowadzeniu zmian w budżecie 

    Powiatu Opolskiego.  

5. Dotujący dokona w ostatniej miesięcznej racie dotacji jej rocznego rozliczenia, w  

    oparciu o faktyczną liczbę uczniów uczęszczających w ciągu roku budżetowego do  

     szkoły. 

6. Organ prowadzący jest zobowiązany do złożenia sprawozdania rocznego wraz  

    z częścią opisową w terminie do 15 lutego roku następnego. 

 

§ 5 
1. Dotujący może kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych  

    szkołom. 

2. Kontrolę w dotowanych szkołach przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy   

   Dotującego w siedzibie szkoły.  



3.  Zakres kontroli przeprowadzanej przez pracowników, o których mowa w ust.2   

     dotyczy prowadzonej przez szkołę dokumentacji organizacyjnej, finansowej i  

     dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności zgodności ze stanem  

     faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniach, o których mowa w § 4ust.2,  

     na podstawie udostępnianej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej   

     podstawę sporządzania tych informacji.  

4.  Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub przepisami prawa podlega  

     zwrotowi w terminie ustalonym przez Dotującego na konto wskazane przez  

     Dotującego. 

 

§ 6 
 Wysokość dotacji na jednego ucznia wynosi: 

1.  W niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest 

      realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja wynosi 100% kwoty  

     przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej  

     subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Opolski. 

2.  W niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych innych niż  

     wymienione w ust. 1 dotacja wynosi 50% ustalonych w budżecie Powiatu Opolskiego  

     wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i  

     rodzaju. W przypadku braku na terenie Powiatu Opolskiego szkoły publicznej tego 

     samego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące   

     ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i  

     rodzaju.  

 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 8 
Traci moc Uchwała Nr XXV/175/05 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2005r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 

publicznych działających na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

§ 9 
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 

 



 

 

Załącznik   

do Uchwały Nr XXIV/166/09                                                    

Rady Powiatu Opolskiego 

                 z dnia 3 września 2009 r.   

 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)  

 

 

ROZLICZENIE Z WYKORZYSTANEJ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU 

OPOLSKIEGO ZA MIESIĄC: ……… /……… ROK 
 
 

Nazwa szkoły lub placówki niepublicznej: 

……………………………………………………………………………………………  

1. Otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Opolskiego:   

w miesiącu: ……………… rok, kwota: ……………………. zł  

ogółem otrzymana dotacja od początku roku,  kwota: …………………… zł   

2. Wykorzystana kwota otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego 

w miesiącu: ……………… rok, kwota: ……………………. zł  

ogółem wykorzystana kwota dotacji od początku roku:………………zł  

3. Faktyczna liczba uczniów w miesiącu*: ……………………………..  

4. Przewidywana liczba uczniów na miesiąc następny………………  

 

 

Oświadczam, że otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Opolskiego została 

wydatkowana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły ...............................  
( nazwa szkoły) 

 

(miejscowość, data)  

 

 

 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)  

 

 

 

 

* Faktyczna liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana 

jest dotacja. 

 

 



 

 
 

 

 

 


