
                             
            UCHWAŁA NR 481/83/08

              ZARZĄDU  POWIATU W SIERPCU
                   z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  szkołom  niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Na  podstawie  art.  32  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dn.  5  czerwca  1998  r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd
Powiatu postanawia,  co następuje: 

§ 1.

Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projekt  uchwały  w  sprawie  trybu
udzielania  i  rozliczania  dotacji  szkołom  niepublicznym  o  uprawnieniach  szkół
publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący           ........ ...........................................

2. Andrzej Twardowski – członek                       ...................................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek                  ....................................................

4. Adam Pijankowski – członek                          ....................................................

5. Sławomir Fułek- członek             .....................................................



−  projekt -

UCHWAŁA NR ........../.........08
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia ................................................

w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  szkołom  niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego. 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) art.90 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu uchwala co następuje:

§ 1
Ustala  się  tryb  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół  niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3.
Traci  moc uchwała  Nr 37/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia  9 marca 2007r.
w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół  niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu sierpeckiego. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

§ 5. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego. 



Załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr ........./......../08 
Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia ..................................

 Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w 2008 roku.

==============================================

§ 1.
Ilekroć w załączniku mowa o:

1) szkole  –  należy  przez  to  rozumieć  należącą  do  systemu  oswiaty
szkołę  lub  placówkę  niepubliczną  o  uprawnieniach  szkoły
publicznej, która zgodnie z przepisami ustawy otrzymuje dotacje. 

2) uczniu  –  należy  przez  to  rozumieć  ucznia  szkoły  niepublicznej
o  uprawnieniach  szkoły  publicznej  dla  młodzieży  lub  słuchacza
szkoły  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej  dla
dorosłych

3) organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Sierpecki. 
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawe o systemie oświaty

§ 2. 
0. Szkołom  o  których  mowa  w  §  1  uchwały,  przysługuje  dotacja  z  budżetu

powiatu.
1. Dotacja  dla  szkół,  w  których  realizowany  jest  obowiązek  szkolny  lub

obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż
kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej  subwencji  ogólnej  otrzymywanej  przez  jednostkę  samorządu
terytorialnego. 

2. Dotacje dla szkół nie wymienionych w ust.2 przysługują na każdego ucznia w
wysokości  50%  ustalonych  w  Budżecie  Powiatu  wydatków  bieżących
ponoszonych  w  szkołach  publicznych  tego  samego  typu  i  rodzaju  w
przeliczeniu na jednego ucznia. Wobec braku na terenie powiatu sierpeckiego
szkół publicznych w postaci:

• liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
• uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
• technikum dla dorosłych,

podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
powiat.............. na prowadzenie szkół publicznych tego samego typu i rodzaju.

3. Na przyjętego w ciągu roku szkolnego ucznia, dotacja przysługuje od miesiąca
następującego  po  miesiącu,  w  którym  został  on  przyjęty.  W  przypadku
uczniów  przyjętych  w  ostatnim  miesiącu  zajęć  dydaktycznych  lub
wychowawczych  w  danym  roku  szkolnym,  dotacja  na  nich  przysługiwać
będzie od pierwszego miesiąca następnego roku szkolnego. 



4. W przypadku  skreślenia  lub  odejścia  ucznia  ze  szkoły,  traci  ona  prawo do
dotacji na niego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
odszedł ze szkoły lub został skreślony z listy uczniów. 

§ 3. 
Do wydatków bieżących szkoły lub placówki prowadzącej przez Powiat Sierpecki
zalicza się wydatki zgodnie z art.  106 ust.  4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz 2104 z późń. zm.).

§ 4. 
1. Dotacji udziela się osobom prowadzącym szkoły, które spełnią jednocześnie

warunki:
1) przedłożą  Zarządowi  Powiatu  przed  30  września  roku

poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji,  informację  o  planowanej
liczbie uczniów na rok udzielenia dotacji

2) złożą  w Starostwie  Powiatowym w terminie  do  30  września  roku
poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji,  wniosek  o  udzielenie
dotacji, wg. wzoru nr 1 do niniejszego załącznika. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych w Kuratorium Oświaty lub w Powiecie Sierpeckim
2) wskazanie  rachunku  bankowego,  na  który  ma  być  przekazywana

dotacja 
3) zobowiąznie do comiesięcznego rozliczania dotacji 
4) zobowiązanie do informowania o zmianie liczby uczniów w szkole

na których przysługuje dotacja.
5) planowaną liczbę uczniów. 

§ 5.
1. Osoba  prawna  lub  fizyczna  prowadząca  dotowaną  szkołę  sporządza

i  przekazuje  Starostwu  Powiatowemu  do  20  każdego  miesiąca  rozliczenie
otrzymanej dotacji za poprzedni miesiąc na druku stanowiącym załącznik Nr 2
do niniejszych zasad 

2. Jeżeli  dotacja okaże się większa lub mniejsza w odniesieniu do rozliczenia,
o którym mowa w ust.1, Starostwo Powiatowe odpowiednio pomniejsza lub
powiększa, o stosowną kwotę, dotację przysługującą na następny miesiąc.

3. Nie  dostarczenie  rozliczenia  dotacji  w ustalonym terminie  skutkować może
wstrzymaniem kolejnej raty dotacji. 

§ 6.
Wysokość dotacji dla poszczególnych szkół będzie określona, co roku w budżecie
powiatu.  O  wysokości  przyznanej  dotacji  podmioty  zostaną  poinformowane
w terminie 21 dni od przyjęcia Budżetu Powiatu. 
 

Załącznik Nr 1 do trybu udzielania i rozliczania
dotacji  dla  szkół  niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w 2008 roku



Sierpc, dnia ....................................

ZARZĄD POWIATU W SIERPCU 
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

W N I O S E K

o przyznanie dotacji na rok budżetowy ................................................. 

1. Osoba prowadząca szkołę (nazwa/ nazwisko i imię)

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

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

2. Adres i telefon siedziby/ miejsce zamieszkania osoby prowadzącej

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

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

3. Pełna nazwa i adres szkoły 

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

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

4.  Typ i rodzaj szkoły

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

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

prowadzonej przez powiat sierpecki

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

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

       6. Numer i data decyzji nadającej szkole niepublicznej uprawnienia szkoły 

publicznej

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

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

  7. Planowana liczba uczniów w danej szkole 



  a) od 1 stycznia do 31 sierpnia    .................. roku 

  1. .................................................................... ........................................
                                         / typ, rodzaj szkoły/                                                                     /liczba uczniów/
  2.  .................................................................... ........................................
                                         / typ, rodzaj szkoły/                                                                     /liczba uczniów/

  3. . .................................................................... ........................................
                                         / typ, rodzaj szkoły/                                                                     /liczba uczniów/

  b) od 1 września – 31 grudnia  ........... roku 

  1.  .................................................................... ........................................
                                         / typ, rodzaj szkoły/                                                                     /liczba uczniów/
  2..................................................................... ........................................
                                         / typ, rodzaj szkoły/                                                                     /liczba uczniów/

  8.Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

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

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

  9. Osoby uprawnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych      

wnioskodawcy 

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

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

  ........................................................                       .........................................................
           / pieczątka imienna i podpis /                                                           /pieczątka imienna i podpis/ 

  10. Zobowiązuje się do:

  1. Informowania Zarząd Powiatu w Sierpcu, w okresach miesięcznych o zmianie  

liczby uczniów.

 2.  Składania rozliczania miesięcznego z wykorzystanej dotacji. 

                                                                                ........................................................
                                         podpis osoby składającej wniosek



Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR ........./......../08

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia .............................2008 r.

w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  szkołom  niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego. 

Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  Uchwałą
Nr  172/K/08  stwierdziło  nieważność  Uchwały  Nr  135/XX/08  Rady  Powiatu
w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie trybu udzielania  i  rozliczania
dotacji  szkołom   niepublicznym  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  na  terenie
Powiatu Sierpeckiego.

Po analizie  uzasadnienia  uchwały Kolegium RIO dokonano  stosownych
poprawek w projekcie proponowanej uchwały.

Dotacja  dla  szkół,  w  których  realizowany  jest  obowiązek  szkolny  lub
obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego

Dotacje  dla  niepublicznych  szkół   o  uprawnieniach  szkół  publicznych
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują
na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu
wydatków  bieżących  ponoszonych  w  szkołach  publicznych  tego  samego  typu
i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadzącą
niepubliczną  szkołę  poda  organowi  właściwemu do  udzielania  dotacji  planowaną
liczbę  uczniów  nie  później  niż  do  dnia  30  września  roku  poprzedzającego  rok
udzielania  dotacji.  W  przypadku  braku  na  terenie  gminy  lub  powiatu  szkoły
publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego
typu lub rodzaju. 

Organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  ustala  tryb
udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczania
dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
oraz w rozliczeniu wykorzystanej dotacji.  


