UCHWAŁA NR XXXI/208/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28
września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli
udzielonych 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 2007r. 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 2007r. 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. W Uchwale Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009
roku 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 postanawia się wprowadzić następujące zmiany:
1) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. 5) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Bielski.
”
2) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 2 . 6 ) n i e p u b l i c z n y m s z k ołom o uprawnieniach szkół publicznych
niewymienionym w pkt 5 - 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 ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
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najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.
”
3) § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:

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 ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.
”
3) § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 5. 2. Dotacja udzielona szkole/placówce winna być wykorzystana do dnia 31
grudnia każdego roku. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego wyżej
terminu szkoła/placówka zwróci niewykorzystaną część dotacji niezwłocznie na
rachunek bankowy Powiatu Bielskiego. ”
4) w § 6 skreśla się ust. 4 w brzmieniu: „Osoby upoważnione do przeprowadzania 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”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Miron Łęczycki
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