UCHWAŁA NR XXIX/198/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania , rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz
szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753),
zgodnie z art. 80 ust. 2c, 3 i 3a oraz z art. 90 ust. 1a, 2, 2a, 3, 3a i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) oraz art. 145
i 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227,
poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666,) Rada
Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, placówki niepubliczne,
o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz
szkoły i placówki publiczne prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną – wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Bielskiego, otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Bielskiego w trybie określonym
w niniejszej uchwale.
§ 2. Dotacje, o których mowa w § 1 przysługują:
1) publicznym szkołom podstawowym specjalnym, ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także publicznym poradniom
psychologiczno – pedagogicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka - w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej na jedno dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
2) publicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym oraz publicznym
szkołom ponadgimnazjalnym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – na każdego ucznia w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i
rodzaju prowadzonych przez Powiat Bielski, nie niższej jednak niż kwota przewidziana

na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Powiatu Bielskiego. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Bielski szkoły tego
samego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na
jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3) placówkom publicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne – na każdego
wychowanka w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Powiat Bielski,
jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego
samego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego. W
przypadku nieprowadzenia przez Powiat Bielski placówki publicznej danego rodzaju
podstawą ustalenia wysokosci dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka
placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
4) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, ośrodkom, o których mowa w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także niepublicznym
poradniom psychologiczno – pedagogicznym, które prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka - w wysokości odpowiadajacej kwocie przewidzianej na jedno dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju , w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorzadu terytorialnego
5) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym
o uprawnieniach szkół publicznych - na każdego ucznia w wysokości odpowiadającej
kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Bielski.
6) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych – na
każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Bielskiego wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w
przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Bielskiego szkoły
publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej
danego typu lub rodzaju.
7) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty – na każdego wychowanka w wysokości odpowiadajacej
kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego, a w przypadku niepublicznych
ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokosci nie niższej niż kwota przewidziana na
jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
§ 3. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole/placówce – należy przez to rozumieć szkoły i placówki wymienione w § 2
2) organie prowadzącym szkołę/placówkę – należy przez to rozumieć osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzącę szkołę/placówkę

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Bielski dotacji szkole/placówce jest złożenie
wniosku przez organ prowadzący szkołę/placówkę do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje, o których mowa w § 3 przekazywane są szkole/placówce dotowanej w 12
częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Dotacja
przekazywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatwm Bielskim, a organem
prowadzącym szkołę/placówkę. Umowa zawiera wysokość dotacji, termin wykorzystania
dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej
części dotacji.
4. Zobowiązuje się dotowaną szkołę/placówkę do comiesięcznego przekazywania
pisemnej informacji do 5 dnia danego miesiąca o ilości uczniów/wychowanków
uczęszczających do szkoły/placówki według stanu na 15 dzień miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia informacji.
5. Miesięczną kwotę dotacji ustala się mnożąc liczbę uczniów/wychowanków, o której
mowa w ust. 4 przez 1/12 rocznej dotacji przypadającej na 1 ucznia/wychowanka.
6. Do czasu otrzymania przez Powiat Bielski ostatecznej informacji o wysokości części
oświatowej subwencji ogólnej część dotacji wyliczana jest na podstawie stawek
obowiązujących w roku poprzednim.
§ 5. 1. Zobowiązuje się dotowane szkoły/placówki do wykorzystania dotacji na
dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
w tym profilaktyki społecznej.
2. Dotacja udzielona szkole/placówce winna być wykorzystana do dnia 15 grudnia
każdego roku. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego wyżej terminu,
szkoła/placówka zwróci niewykorzystaną część dotacji niezwłocznie na rachunek bankowy
Powiatu Bielskiego.
3. Dotacja udzielona szkole/placówce na dany rok budżetowy wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do
budżetu Powiatu Bielskiego wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaleglości
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego po roku budżetowym, na który
przyznano dotację.
4. W celu wykazania, że przyznana z budżetu Powiatu Bielskiego dotacja nie jest
wyższa od należnej, szkoła/placówka w terminie do dnia 15 lutego następnego roku
przedstawi rozliczenie dotacji, według wzoru stanowiącego załacznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 6. 1. Powiatowi Bielskiemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę
Bielskiego.
3. Podmiot kontrolowany zostanie poinformowany o terminie kontroli na 3 dni przed
planowaną kontrolą w formie pisemnej lub telefonicznie.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają
prawo wstępu do szkół oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego zgodnie z planem
kontroli.
6. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania
dotacji oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowanych
środków.
7. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w
terminie określonym przez kontrolującego.
8. W związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji, osoby
kontrolujące mają prawo przetwarzać dane osobowe uczniów szkół/placówek.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVI/260/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27
maja 2002 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Miron Łęczycki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/198/09
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 28 września 2009 r.

....................................................
(organ prowadzący szkołę/placówkę
oraz adres lub siedziba)
................................, dnia ..................................... r.
( miejscowość)

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

Wniosek o udzielenie dotacji
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok.............................
dla szkoły/placówki:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/placówki)
prowadzonej przez:
......................................................................................................................................................

1. Szkoła/placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Bielskiego pod pozycją ...............
- Zaświadczenie nr .............................. z dnia.......................................................
- szkoła/placówka posiada uprawnienia szkoły/placówki publicznej nadane przez
......................................................................................... decyzją nr.....................
z dnia ............................................ .
2. Planowana liczba uczniów/wychowanków w roku ........................... - ............ .
3. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły/placówki ( organu prowadzącego
szkołę):

- nazwa i adres szkoły/placówki ( organu prowadzącego szkołę/placówkę ) posiadacza rachunku bankowego ................................................................................................................................
- nazwa i adres banku - .........................................................................................
- numer rachunku bankowego - .............................................................................

...................................................
( podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego )
Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/198/09
Rady Powiatu Bielsku Podlaskim
z dnia 28 września 2009 r.
........................................
( pieczęć organu prowadzącego )

Zarząd Powiatu
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46

1. Rozliczenie dotacji za rok ...............................................

L.p.

Miesiąc

1

Styczeń

2

Luty

3

Marzec

4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

7

Lipiec

8

Sierpień

9

Wrzesień

10

Październik

11

Listopad

12

Grudzień

Rzeczywista liczba
uczniów/
Kwota otrzymanej
wychowanków w
dotacji
danym miesiącu

Kwota dotacji
wydatkowana na
dofinansowanie
realizacji zadań
szkoły/placówki w
zakresie kształcenia,
wychowania i opieki
w tym profilaktyki
społecznej

Razem za okres od m-ca stycznia
do m-c .......................................

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków w szkole/placówce wynosi ...............................

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

......................................................
( podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu prowadzącego )

