
UCHWAŁA Nr /fó. 34 .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz § 64 ust. 1 pkt 2
1 § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



PROJEKT
UCHWAŁA Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), 
art. 35 i art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 
27 października 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby prowadzące szkoły są obowiązane przekazywać do Starostwa 

Powiatowego w Sierpcu pisemne rozliczenie przyznanej dotacji, w tym dotacji 
przeznaczonej dla uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach za okres: od stycznia 
do grudnia roku, w którym udzielono dotacji -  w terminie do 20 stycznia roku 
następnego”;

2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wzór rozliczenia dotacji stanowi odpowiednio załącznik nr 3 i nr 4 

do uchwały”;

3) Dodaje się załącznik nr 4 - Rozliczenie szczegółowe wydatków sfinansowanych 
z dotacji pobranej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
zgodnie z katalogiem określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik nr 4 
do UCHWAŁY Nr . .2019 r.
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia października 2019 r.

Rozliczenie szczegółowe
wydatków sfinansowanych z dotacji pobranej na uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z katalogiem określonym 
w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Lp. Rodzaj wydatku Kwota

1. Wynagrodzenia pracowników

2.

Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, 
która pełni funkcję dyrektora albo prowadzi zajęcia w innej formie 
wychowania przedszkolnego

3.
Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe

4.
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy

5.

Inne wydatki bieżące (wymienić rodzaj)

Razem

W = wydatki poniesione w danym roku budżetowym w tej szkole

wyniosły:...................................................... *

(*dotyczy wyłącznie ogólnodostępnych szkół)

•Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

(data sporządzenia) (podpis i pieczęć organu prowadzącego)



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Wydział Oświaty i Zdrowia wnioskuje o podjęcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania.

W związku z art. 44 ust. 17 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy -  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.) nastąpiły zmiany w zapisach 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 35 ust. 4 w/w ustawy 
dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być 
wykorzystana na pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadań związanych 
z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy -  
Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy -  Prawo oświatowe. Katalog wydatków 
z tego tytułu zawarty jest w art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.

W związku z powyższym do obowiązującego Trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół uchwalonego Uchwałą 
Nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 stycznia 2018 r. 
dołączono załącznik nr 4 pod nazwą „Rozliczenie szczegółowe wydatków 
sfinansowanych z dotacji pobranej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, zgodnie z katalogiem określonym w art. 35 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych”.


