Projekt
z dnia 2 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie
Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r..poz. 2203), art.12 pkt1 i pkt 11, art.42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523), Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. Określić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/238/2016 Rady Powiatu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu
Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Będzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia....................2018 r.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu
Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
§ 1. 1. Ilekroć w dalszej treści będzie mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203);
2) niepublicznej jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć:
a) niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych,
b) niepubliczne szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych,
c) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną
przez osobę prawną lub osobę fizyczną;
4) typie szkoły - należy przez to rozumieć podział zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.);
5) uczniu - należy przez to rozumieć słuchacza szkoły dla dorosłych;
6) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzieloną szkole niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej wpisanej do ewidencji;
7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną niż Powiat Będziński osobę prawną lub osobę
fizyczną;
8) organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Będziński;
9) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji wskazanym przez organ
dotujący oraz w formie dokumentu będącego wydrukiem z ww. systemu podpisanego przez dyrektora
niepublicznej jednostki oświatowej/osobę reprezentującą organ prowadzący lub dla nowo zarejestrowanych
niepublicznych jednostek oświatowych w formie papierowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
trybu;
10) SIO - należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej;
11) roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok udzielenia dotacji.
2. Dotowaniem objęte są:
1) szkoły, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. a),b);
2) poradnie psychologiczno - pedagogiczne, o których mowa w § 1 ust.1 pkt.2 lit.c);
§ 2. 1. Niepubliczne jednostki oświatowe wymienione w § 1 ust. 2 funkcjonujące na terenie Powiatu
Będzińskiego otrzymują dotację z budżetu Powiatu.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości określonej w przepisach ustawy.
3. Warunkiem udzielenia dotacji niepublicznej jednostce oświatowej jest:
1) przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji
nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego trybu;
2) przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.
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4. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do niepublicznych jednostek oświatowych, które rozpoczynają
działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do dnia 30 września roku bazowego.
5. Wniosek, który zawiera niekompletne lub błędne dane, należy uzupełnić lub skorygować w terminie
wskazanym przez organ dotujący w wezwaniu.
§ 3. 1. Dotacja, nie przysługuje:
1) na ucznia szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, który nie potwierdził swojego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w danym miesiącu własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach;
2) na ucznia, który został skreślony z listy uczniów.
2. W przypadku ukończenia przez uczniów nauki w szkole, zgodnie z cyklem kształcenia, w styczniu
lub lutym uczniowie ci nie są uwzględniani w informacji o aktualnej liczbie uczniów w miesiącach następnych.
§ 4. 1. Organ dotujący przekazuje dotację, na podany we wniosku o dotację rachunek bankowy
niepublicznej jednostki oświatowej w 12 częściach w terminach wskazanych w art. 34 ust. 1 ustawy.
2. O zmianie numeru rachunku bankowego niepublicznej jednostki oświatowej wskazanego we wniosku
o udzielenie dotacji organ prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ dotujący.
3. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej jednostki oświatowej
w zakresie kształcenia. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków związanych
z realizacją zadań określonych w art. 35 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy.
4. Na księgowych dowodach źródłowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane z dotacji
z budżetu Powiatu Będzińskiego należy zamieścić opis: „Sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu Powiatu
Będzińskiego dla (nazwa dotowanej placówki) w wysokości ….. zł (słownie: .....)” oraz imienną pieczęć
i podpis dyrektora placówki lub osoby reprezentującej organ prowadzący.
5. Podstawą naliczenia miesięcznej kwoty rocznej dotacji jest informacja, a także oświadczenie o aktualnej
liczbie uczniów, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca zgodnie z ewidencją prowadzoną
w niepublicznej jednostce oświatowej, przekazywaną organowi dotującemu do 5 dnia każdego miesiąca,
według załączników nr 4 i 5.
6. Do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji
o wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego
w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości miesięcznej kwoty rocznej dotacji uwzględnia
się wysokość standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego
w roku bazowym.
7. Za okres wymieniony w ust. 6 zostanie dokonana korekta przekazanych miesięcznych kwot rocznej
dotacji. W przypadku przekazania miesięcznych kwot rocznej dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota
nadpłaty zostanie zaliczona na poczet należnej na następny miesiąc kwoty rocznej dotacji, natomiast
w przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie wyrównana.
8. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 15 ustawy, prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji
ogólnej powiatu, pod warunkiem, że osoba prowadząca poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia
dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego dotacje z budżetu powiatu. Dotacja należna przed
uzyskaniem informacji, o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat
Będziński na dany rok, wypłacana jest według kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Będziński w roku
poprzednim i podlega korekcie po otrzymaniu informacji na rok bieżący.
9. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki udziela się dotacji dla ucznia uczęszczającego 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 otrzymanej przez Powiat Będziński.
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10. Organ prowadzący w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji składa
rozliczenie roczne z pobrania i wykorzystania otrzymanej dotacji w roku ubiegłym, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego trybu, a niewykorzystaną dotację placówka jest zobowiązana
zwrócić na konto bankowe powiatu w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia
dotacji.
11. W przypadku zaprzestania działalności, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa
w ust. 10, w terminie 15 dni po dniu otrzymania ostatniej miesięcznej kwoty dotacji rocznej. W przypadku
nadpłaty organ prowadzący zobowiązany jest dokonać zwrotu w terminie 15 dni od dnia otrzymania pisemnej
informacji o jej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez organ dotujący.
12. Liceom ogólnokształcącym dla dorosłych i szkołom policealnym niebędącym szkołami specjalnymi
dotacja o której mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni
od złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez ucznia, wydanego przez okręgową komisję
egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę wraz z informacją według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały. Warunkiem otrzymania dotacji jest zgłoszenie do 30 września roku bazowego
informacji o planowanej liczbie uczniów, według załącznika nr 2.
§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
zgodnie z art. 36 ustawy oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej z prowadzoną
ewidencją, o której mowa w § 4 ust. 5, stanowiącej podstawę przekazania miesięcznych kwot rocznej dotacji.
2. Kontrola może być przeprowadzana w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:
1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli, nie później
niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli;
2) doraźnie, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności
kontrolnych.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie
kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, kontrolujący może:
1) badać księgowe dowody źródłowe potwierdzające wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu
Będzińskiego, dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
przebiegu nauczania, a w przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki dodatkowo listy obecności;
2) badać liczbę uczniów wykazanych w informacji, o której mowa w § 4 ust. 5;
3) dokonać oględzin środków trwałych sfinansowanych z dotacji.
5. Organ prowadzący niepubliczną jednostkę oświatową na żądanie kontrolującego jest zobowiązany
udostępnić do wglądu w miejscu prowadzenia działalności oświatowej lub w siedzibie organu dotującego
księgowe dowody źródłowe potwierdzające wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu
Będzińskiego, dokumentację i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie
uzgodnionym z kontrolującym.
6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej
kontroli kserokopii księgowych dowodów źródłowych potwierdzających wykorzystanie dotacji otrzymanej
z budżetu Powiatu Będzińskiego, kserokopii dokumentów dotyczących uczniów, odpisów lub wyciągów
z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na powyższych księgowych dowodach źródłowych
i innych dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron, który podpisują kontrolujący i kontrolowany.
8. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia pisemnych
wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń oraz wniosków.
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9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia
otrzymania protokołu wyjaśnienie tej odmowy.
10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole.
11. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, po analizie wyjaśnień i zastrzeżeń,
a także uzasadnienia odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący kieruje do kontrolowanego
wystąpienie pokontrolne, które zawiera w szczególności:
1) wykaz nieprawidłowości wraz z ich opisem,
2) kwotę dotacji podlegającą zwrotowi do budżetu Powiatu Będzińskiego na wskazany rachunek bankowy,
3) zalecenia i rekomendacje w celu uniknięcia nieprawidłowości w przyszłości.
12. Kontrolowany w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia
kontrolującego o realizacji wniosków o których mowa w ust. 11 pkt 2 i 3.
13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji wniosków
z wystąpienia pokontrolnego.
14. Czynności, o których mowa w ust. 11 i 12 kończą postępowanie kontrolne.
15. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości reguluje ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
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Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr ……/2018
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia …………………. 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji rok …………
(termin składania do 30 września roku bazowego)

1. Dane szkoły/placówki:
a) nazwa:
……………………………………………………………………………………...……………
b) typ i rodzaj szkoły:
………………………………………………………………………………...…………………
c) adres:
………………………………………………………………………………..…………………
d) nr telefonu, fax, mail
………………………………………………………………………………..….………………
e) NIP …………………………………………………………………………………….……..
f) REGON …………………………………………………………………………..…………..
2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie placówki do ewidencji niepublicznych szkół
i placówek:
………………………………………………………………………..…….………...…………
3. Planowana liczba uczniów/dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju/ w roku
kalendarzowym ………………………………. wynosi …………………………….…………
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego* szkoły/placówki, na który ma być przekazana
dotacja ……………...…………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...………………
5. Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę: ………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………
6. Adres do korespondencji: ……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………...……
*Zmianę rachunku bankowego, należy zgłosić niezwłocznie.

………………………..….…………..…
(miejscowość, data)

Id: A54E0E0F-26AF-4EBC-A517-88A68E187BFA. Projekt

…..………………………………………..………
(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej
w imieniu organu prowadzącego szkołę)

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr ……/2018
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia …………………. 2018 r.
Wniosek* o udzielenie dodatkowej dotacji na rok …………
(dotyczy uczniów, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)

1. Dane szkoły/placówki:
a) nazwa:
……………………………………………………………………………………...……………
b) typ i rodzaj szkoły:
………………………………………………………………………………...…………………
c) adres:
………………………………………………………………………………..…………………
d) nr telefonu, fax, mail
………………………………………………………………………………..….………………
e) NIP …………………………………………………………………………………….……..
f) REGON …………………………………………………………………………..…………..
2. numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji:
………………………………………………………………………………….………...……
3. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:
………………………………………………………………………..…….………...…………
4. Przewidywana liczba uczniów, którzy otrzymają świadectwo dojrzałości lub dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe / w roku kalendarzowym …………………
wyniesie ……………….…
5. Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę: ………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………
6. Adres do korespondencji: ……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………...……
*Wniosek składany do 30 września roku bazowego, dotacja wypłacana w roku budżetowym.

………………………..….…………..
(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 3 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr ……/2018
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia …………………. 2018 r.
Wniosek o udzielenie dodatkowej dotacji na rok …………
(dotyczy uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości
lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe)

1. Dane szkoły/placówki:
a) nazwa:
……………………………………………………………………………………...……………
b) typ i rodzaj szkoły:
………………………………………………………………………………...…………………
c) adres:
………………………………………………………………………………..…………………
d) nr telefonu, fax, mail
………………………………………………………………………………..….………………
e) NIP …………………………………………………………………………………….……..
f) REGON …………………………………………………………………………..…………..
2. numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji:
………………………………………………………………………………….………...……
3. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:
………………………………………………………………………..…….………...…………
4. Liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe / w roku kalendarzowym …………………
wynosi ……………….…
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazana
dotacja ……………...…………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...………………
6. Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę: ………………………………………………
………………………………………………………………………………...…………………
7. Adres do korespondencji: ……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………...…

………………………..….…………..
(miejscowość, data)

Id: A54E0E0F-26AF-4EBC-A517-88A68E187BFA. Projekt

………………………………………………………
(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej
w imieniu organu prowadzącego szkołę)

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr ……/2018
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia …………………. 2018 r.

Informacja miesięczna o liczbie uczniów
wg. stanu na pierwszy dzień miesiąca …………………………..w roku 2018
( dotyczy szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych
w których nie realizuje się obowiązki szkolnego lub obowiązku nauki)

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: …………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………......
2. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:
………………………………………….…
……………………………………………
..………………………………………..…
a) aktualna liczba uczniów wynosi:
………….……………………….……….
b) aktualna liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego wynosi:
……………………………………………

……………………………
(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 5 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr ……/2018
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia …………………. 2018 r.

Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
(dotyczy szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,
w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki)

w miesiącu ……………………………………. w roku ……………………………………..
1. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………….………….………
…………………………………………………………………….……….………………........
……………………………………………………………………….…………………….........
2. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:
………………………………………………….……………………………..…………………
…………………….……………………………………………………………………………..
aktualna liczba uczniów którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wynosi:……………………………………………………………………...……
3. Różnica między liczbą uczniów (wskazaną w informacji miesięcznej określonej
w załączniku nr 3 do uchwały), a liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi: ………………………………………………….

…………….…………..
(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 6 do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr ……/2018
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia …………………. 2018 r.
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku …………

.………….…………………………….
(organ prowadzący szkołę/placówkę)

……..…………….…………..
(miejscowość, data)

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku …………
Dane o organie prowadzącym
Nazwa:
Adres:
Dane o szkole/placówce
Nazwa:
Adres:
L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

1.

Kwota otrzymanej dotacji

2.

Kwota wykorzystanej dotacji

3.

Kwota niewykorzystanej dotacji, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu
Zbiorcze zestawienie wydatków szkoły niepublicznej/placówki sfinansowane z dotacji
(narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego………………….)

L.p.

Nazwa wydatku*

Dokument źródłowy**

Dowód zapłaty ***

Kwota zapłaty z
dokumentu brutto (zł)

1.
2.
3.
4.
5.
Razem
*W szczególności wynagrodzenia brutto, opłaty: czynsz najmu, media (gaz, energia elektryczna, woda), pomoce dydaktyczne i
wyposażenie.,
** W szczególności faktury VAT, rachunek, lista płac, deklaracje ZUS,
*** W szczególności wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT.

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.
Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa
w art. 9 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1311) oraz art. 82 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

………………………………….
( miejscowość, data)
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203), konieczne jest przyjęcie
uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczenia dotacji, trybu i zakresu prawidłowości
ich pobierania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół
niepublicznych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Będziński.
Wprowadzono również dodatkową dotację dla niepublicznych liceów ogólnokształcących
dla dorosłych i szkół policealnych. Dotacja, o której mowa art. 26 ust. 5, otrzymywana
jest na każdego ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu powiatu, w wysokości kwoty przewidzianej na takiego
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Będziński. Dotację stosuje
się po raz pierwszy do dotacji

udzielanej na rok 2019.

Warunkiem uzyskana dotacji

jest przekazanie do dnia 30 września roku bazowego informacji o planowanej liczbie uczniów,
którzy uzyskają świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
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